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YR EFENGYL YN OL

SANT MATTHEW.

PENNOD I.

1 AAau Crist Abraham i Joseph. 1

8

Sigenhedlu efo'r Yspryd tìlän. a't

hi JjMeph^\9 W anfel yn bodd-

loni cam.dubusfrddt/liau Joieiih,ac

ÿn dehongîi enwau CHsi.

LLYPR cenhedliad lesu
Grist, fab Dafydd, fab Ab-

raham.
2 Abraham a genhedlodd I-

saac ; ac Isaac a geiihedlodd
Jacoh; a Jacobagenhedlûdd
Judas a'i frodyr

;

3 A Judas a genhedlodd
Phares a Zara o Thaniar ; a

; Pharesa genhedlodd Esrom;
I ac Esrom a genhedlodd A-
ram ;

4 Ac Aram agenhedlodd A-
minadab ; ac Aminadab a
genhedloddNaasson; aNaas-
son a genhedloddSalmon;
5 A Salmon a genhedlodd
Booz o Rachàb ; a Booz a
genhedlodd Ubed o Ruth ;

ac übed a genhedlodd Jesse;
6 A Jesse a genhedlodd Da-

I fydd frenhin ; a Dafydd fren-

í hin a genhedlodd Solomon
o'r hon a fuasai wraig U-

7 A Solomon a genhedlodrt
Roboara ; a Roboam a gen-
heiHodd Abía ; ac Abja agen-
hedlodd Asa

;

8 Ac Asa a f^enhedlodd Jo-
saphat ; a Josapbat a gen-
hedlodd Joram ; a Joram a
genhedlodd Ozîas

;

9 Ac O^ìas a genhedlodd
Joatham ; a Joatham a gen-

hedlodd Achaz ; ac Achaz
a genhedlodd Ezecîas

;

lu Ac Ezecîas a genhedlodd
Manasses; aManasses a gen-
hedlodd Amon ; ac Amon a
genhedlodd Josìas

;

\\ A Josìas a genhedlodd
Jechonìas a"i frodyr,ynghylch
amser y symmudiad i Babi-
lon ;

12 Ac wedi y sjinmudiad i

Bahílon, Jechonìas a gen-
hedlodd Salathiel ; a Salathiel
a genhedlodd Zorobabel;
13 A Zorobabel a genhed!-
odd Abiud ; ac Abiud agen-
hedlodd Elìacim ; ac Elíacim
a genhedlodd Azor

;

14 Ac Azor a genhedlodd
Sadoc ; aSadoc agenhedlodd
Achim ; ac Achim a gen-
hedlodd Elíud

;

15 Ac Eliud a genhedlodd
Eleazar; ac Eleazar a gen-
hedlodd Matthan ; a Matthan
a genhedlodd Jacob ;

]() A Jacob a genhedlodd
Joseph, gWT Mair, o'r hon y
ganed lesu, yr hwn a elwir
Crist.

irFellyyrhollgenhedlaeth- ,

au o Abraham hyd Dafydd,
sydd bedair cenhedlaeth ar
ddeg; ac o Dafydd hyd y ;

symmudiad i Babilon, pedair
cenhedlaeth ar ddeg ; ac o'r

symmudiad i Babilon hyd
\

Grist, pedair cenhedlaeth 'ar '

ddeg.
I

18 í A geuedigaeth yr lesu !

Grist oedd fel hyn : Wedi
j

dyweddîo Mair ei fam ef û
;
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JoSPph, Cyn eu dyfod hwy \
maryi. 23 Dwyn Criít pn ei »1 i

j'iighyd. hi a gafwyd yn feich-
j

'''^''«« • !^'ax»reth.

I

iog o'r Yspryd Glâii. AC wedi geni yr lesu yn
19 A Joseph ei gwr hi, gan ' J\. Bethlehem Jui'

chwennych ei gwneuthur hi
yn siampl, a ewyllysiodd ei

rhoi hi ymaith yri ddirgeL
, 20 Ac efe yn meddwl y
'. pethau hyn, wele, angel yr

j

Arglwydd a ymddangosodd
iJdo mewn breuddw^d, gan
dilywedyd, Joseph, mab Da-
fydd, nac ofna gymmeryd
Mair dy wraig : oblegid yr
hyn a genhedlwyd ynddi sydd
o'r Yspryd Glàn.

i 21 A hi a esgor ar fab, a thi
a elwi ei enw ef lESÚ : ob-
legid efe a wared ei bobl oddi

\

wrth eu pechodau.
22 (A hyn oll a wnaethpwyd,

dosthion a ddaethant u'r d wy-
rain i Jerusalem,
2 Gan ddywedyd, Pa le y
niaeyrhwn a anwyd yn Fren-
hin yr luddewonî canysgwel-
som ei seren ef yn y dwyrain,
a daethom i'w addoh ef.

3 Ond panglybu Herod fren-
hin, efe a gyfifröwyd, a holl
Jerusalem gyd âg ef.

4 A cliwedi dwyn ynghyd yr
holl arch-oflfeiriaid ac ysgrif-
enyddion y bobl, efe a ymo-
fynodd à hwyntpa le y genid
Urist.

5 Ahwy a ddywedasant wrtho,
Yn Bethlehem Judea: canys

fel y cyfìawnid yr liyn a
j

felly yr ysgrifenwyd trwy y
ddywedwyd gan
glwydd trwy y prophyd, gan
ddywedyd,

.
2.i Wele, morwyn a fydd

;
feichiog, ac a esgor ar fab ; a
hwy a ahvant ei enw ef Em-

I

manuel
; yr hyn o'i gyäeithu

yw, Duw gyd â ni.)

24 A J oseph, pan ddeflfroes
o gwäg, a wnaeth megis y

!
gorchyinynasai angel yr Ar-

j

glwydd iddû, ac a gymmerodd
,
ei wraig:
25 Ac nid adnabu efe hi hyd
oni esgorodd hi ar ei niat)

I

cyntaf-anedig. A galwodd ei

euwef lESÜ.

}

PENNOD II.

j

1 y dotthion yn eael eu cy/nrm/ddo
at Grist trwy wetnidosaeth séren .-

1 1 yn et addolt ej, ac yn eyjiwnnoeu
hanrhtgion. 14 Joseph yn ffot fr
Atpht, efe, a'r laa, a' i fa,n. )6
Htrod yn ttadd y plant ; 20 ac vn

prophwyd
;

6 A thithau, Bethlehem, tir

J uda,nid lleiaf wytym mhh th
tywysogionJ uda: cauys o hon-
ot ti y daw Tywysog, yr hwn
a fugeilia fy mhobl Israel.

7 Yna Herod, wedi galw y
doethion ynddirgel, a'u hol-
òdd hwynt yu fanwl am yr
aniser yr ymddaugosasai y

8 Ao wedi eu danfon hwy i

Bethlehem.efea diiywedodd,
Ewch,acymofynwcliynfanwl
am y mab byclian ; a phan
gaflfocli e/, mynegwch i mij fel

y gallwyf tiunau ddyfod a'i

addoli ef.

9 Hwythau, wedi clj'wed y
brenhiii, a aetliant ; ac wele,

y seren a welsentyn y dwyrain
a aeth o'u blaenhwy,hyd oni
ddaeth hi a sefyll goruwch y
Ile yr oedd y niab bychan.
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10 A phan welsant y seren,
i
a ddywedasid gan Jeremias y

llawenychasant â Uawenydd
|

prop'hwj'd, gan ddjT^'edyd,

;
mawT dros ben. i 18 Llefaglybuwydyn Rama,
11 V A phan ddaethant i'r galar, ac wlofain, ac ochain
t,hwyawelsantymabbych- niawr, Rachel yn wylo am ei

an gyd â Mair ei fam'; a : phlant ; ac ni fynnai ei chys-
' hwy a sjTthiasant i lawr, ac uro, ani nad oeddynt.
,

a"i haddolasant ef : ac wedi
\

19 ' Ond wedi mârw Herod,
: agorj-d eu trj'sorau, a offn, m-

;

wele angel yr Arglwydd
;
masant iddo anrhegion ; aur,
a thus, a myrr.

I

12 Ac wedi eu rhybuddio
hwy gan Dduw trwy freudd-
wTd, na ddychwèlent at
Herod. hwy a aethant dra-

inewn breuddwyd yn m-
ddangos i Joseph yn yr Aipht,
20 Gan ddywedd, Cyfod, a
chymmer y mab bychan a'i

fam, a dos'i dir Isra'el : canys
rhai oedd yn ceisio einioes

chefu i'w gAvlad ar hyd ffordd y mab bychan a fuant feirw,

aralL
j

21 Ac wedi ei g>'fodi, efe a
:

13 Ac wedi iddynt j-madaw, g}Tnmerth y mab bychan a'i

I
wele angel jt Arglwydd yn

;

fam, ac a ddaeth i dir IsraeL

j

ymddangos i Joseph mewn 22 Eithr pan glybu efe fod
breuddw^d, gan ddywedyd,

;

Archelaus yn téjTnasu ar
!
CyfodjCymmerymabbychan

|

Judea j-n Ue ei däd Herod,
a'i fam,"a ffoi'r Aipht, a bydd ! efe a ofnodd fyned yno. Ac
yno hyd oni ddj-wedwyf i ti : i wedi ei rybuddio gan Dduw
canys ceìsio a "wna Herod y i mewn hreuddwj'd, efe a gil-

j

mab bychan i'w ddifetha ef. i iodd i barthau Galilea.
: 14 Ac yntau pan gjfododd, ' 23 A phan ddaetb, efe a
!
a gymmerth y mab bychan drigodd mep-n dinas a elwld

I a'i famohyd nos, acagihodd Xazareth: fel y cyflawnid yr
; i'r Aipht

;

' hyn a ddywedasid trwy y pro-
15 Ac a fu yno hyd fanvol- ' phwydi, 'Y gelwid ef "yú Ka-

;
aeth Herod : fel y cyflawnid zaread.
vr hvn a ddywed'w^d gan vr :

Argiwj'dd trwy yprophwy'd. PENNOD III.
gan ddywedyd, O'r Aiph't y l Pngefh loan, a'i mydd, a-i/uch.

I geiwais fy mab. i

edd, a'i/edydd,- lymaeyn cerydda

: 16 í YnaHerod. pan weles 1
? Phammd, 13 « yn udydd^o

\ ei Eiommigan y doethion, a |

Cn^t yn yr loradonen.

'. ffrommodd vn aruthr. ac a !
AC yn y dyddiau hynny y

' ddanfonodQ,'ac a laddodd yr
;
XX daeth loan Fedyddiwr,

holl fechgyn oedd vn Bethle-
;

gan bregethu yu niffaeíhwch
I hem. ac yn ei holl gyflaniau,

j

o ddwyflwydd oed a than

I

hynny, wrth yr amser yr

j ymofjTiasai efe yn fanwl ä'r

1
doethion.

Judeai
2 A dywedyd. Edifarhêwch :

canye nesaodd teyrnas nef-
oed'i.

Oblegid hwn yiv efe y
1" Ynay cyflawnwj'd yr hyn ;

hwn y dywedw^d am dano
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gan Esaia.s y prophwyd, gan
[

chwi â'r Yspryd Glân, ac â
ddywedyd, Llef un yn llefain i

thân.
yn y dilfaethwch, Parottôwch

|
12 Yr hwn y mae ei wntyJl

fforddyr Arglwydd; gwnewch
;

yn ei law, ac efe a Iwyr-lanhâ
yn uniawn ei hvyhrau ef. i ei lawr-dyrnu, ac a gasgl ei

4 A'r loan hwnnw oedd a'i
j

wenith i'w ysgubor; eithr yr
ddillad o flew camel, a gwreg-

j

us a lysg efe â thân anui-
ys o groen ynghylch ei hvyn- ffodda(hvy.
- -

'i fwyd oedd locustiaid 13 t Yna y daeth yr lesu o

I

a mêl gwllt.
5 Yna yr aeth allan atto ef
Jerusalem, a hoU Judea, a'r

[

hoU wlad o amgylch yr lor- i

ddonen

:

j

6 A hwy a fedyddiwyd gan-

Galilea i'r lorddonen atloan,
i'w fedyddio ganddo.
14 Eitlir loan a warafunodd
iddo ef, gan ddywedyd, Y
mae arnaf fi eisieu fy med-
yddio geunyt ti, ac a ddeui di

ddo ef yn yr lorddonen, gan
j
attaf fì ?

gyffesu eu pechodau. 15 Ond yr lesu a attebodd
7 t A phan welodd efe lawer

[
ac a ddywedodd wrtho ef,

o'r Phariseaid ac o'r Saduce-
j

Gâd yr awrhon ; canys fel hyn
aid yn dyfod i'w fedydd ef, I y mae yn weddus i ni gyflawni

ddywedodd wrthynt pob cyfìawnder. Yna efe a
hwy, genhedlaeth gwiber-
od, pwy a'ch rhag-rvbudd-
iodd i IToi rhag y llid a fydd ?

8 Dygwch ganhynny tîrwyth-

au addas i edifeirwch.

9 Ac ra feddyliwch ddywed-
yd ynoch eich hunain, Ÿ mae
genuym ni Abraham yn dad
i ni: canys yr ydwyf yn dy-
wedyd i chwi, y diciion Duw,
îe, o'r meini hyn, gyfodi plant
i Abraham.
10 Ac yr awrhon hefyd y
mae y fwyell wedi ei gosod
ar wreiddyn y prennau : pob
pren gan hynny yr liwn nid
yw yn dwyn tfrwyth da, a
dorrir 1 lawr, ac a deflir yn
tân.
11 Myfl yn ddîau yd\vyf yn

eich bedyddio chwi à dwfr i

edifeirwch : eithr yr hwn sydd
yn dyfod ar fy ol i, sydd gryf-

ach na myfi, yr hwn nid
ydwyf deilwng i ddwyn ei es-

gidiau: efe a'ch bedyddia

adawo<ld iddo.

16 A'r lesu, wedi ei fedyddio,

a aeth yn y fan i fynu o'r

dwfr: ac wele, y nefoedd a
agorwyd iddo, ac efe awelodd
Yspryd Duw yn disgyn fel

colommen, ac yn dyfod amo
ef.

17 Ac wele lef o'r nefoedd,
yn dywedyd, Ilwn yw fy an-
vAyl Fab, yn yr hwn y'm bodd-
lonwyd.

PENNOD IV.
1 YmprydCrist.a'idemtiad. 11 Yr
ane<^lion yn eueini ,ddo. 13 Efi yn

pregeihu, 18 yn gJw Petr ac An-
dreas, 21 íago ac loan; 23 ac yn
iachduyrhollgteifion.

VTNA yr lesu a arweiniwj'd

1 i fynu i'r anialwch gan
yr yspiýd, i'w demtio gan
ddiafol.

2 Ac wedi iddo ymprydio
ddeugain niwmod a deugain
nos, ar ol hynny efe a newyn-
odd.
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AY temtiwr pan ddaeth 14 Fel y cj-flawnid yr h\-n a
' '

'
'

'
' ' ddywedwyd trwy isaiâs y

prophwyd, gan ddywedyd,
15 Tir Zabulon, a thir Neph-

thali, uTth Cfordd y môr, tu
hwnt i'r lorddonen, Galilea

y Cenhedloedd

:

16 Y bol)l oedd yn eistedd
mewn tywyliwch, "a welodd
oleuni mawT ; ac ì"t rhai a
eisteddent yni mro a chysgod

cyfododd goleuni

atto, a ddywedodd, Os mab
Duw wyt ti, arch i'r cerrig
hjTi fod yn fara.

4 Ac yntau a attebodd ac a
ddywedodd,YsgTifenwyd, Nid

;
trwy fara yn unig y nydd byw
dyn, ond trwy bob gair a
ddaw allan o enau Duw.
5 Tna y cjTnmerth diafol ef

i'r dilinas sanctaidd, ac a"i

gosododd ef ar binacl y deml;
6 Ac a^ddywedodd wrtho,

j

iddynt.
"" -^" 17 •) O'r pryd hwnnw y de-

chrenodd yr lesu bregethu, a
dj"\vedyd, Edifarhêwch: canys
nèsaodd teynias nefoedd.
18 í A'r lesu yn rhodio
wrth fôr Galilea, efe a ganfu
ddau frodyr, Simon. yr hien
a elwir Petr. ac Andreas ei

frawd, yn bwTW rhwyd .i'r

môr ; canys pysgodwyr oedd-
ynt:
19 Ac efe a ddywedodd wrth-

jTit, Deuwch ar fy ol i, a mi
a'ch gwuaf yn bysgodw)t dyn-

Os mab Duw wyt ti, bwrw dy
hun i lawT; canys ysgrifen-
wyd, Y rhydd efe orchymyn
i'w angelion am danat; a
hwy a'th ddygant yn eii d\vj--

law, rhag taro o honot un
amser dy droed wrth gaiTeg.
7 Yr lesu a ddywedodd
wrtho, Ysgrifenwyd (îrachefn,

Na themtia jt Arglwydd dy
Dduw.
8 Trachefn y cymmerth dia-

fol ef i fynydd tra uobel, ac a
ddangosodd iddo holl deyrn-
asoedd y byd, a'u gogoniant

; |
lon.

9 Ac a ddywedodd WTtho,
I

20 A hwy yn y fan, gan adael
Hynollaroddaf i ti.osgyrthi ' y rhwydau, a'i canlynasant
i lawr a'm hatidoli i.

j

ef.

10 Ynayr Tesuaddywedodd
i 21 Ac wedi mjmed rhagddo

wrtho, Y'maith, Satan ; canys í oddi yno, efe a welodd ddau
ysgrifenwyd, Yr Arglwydddy frodyr eraill, lago fab Zebe-
Dduw a arldoli, ac ef yh unig
a wasanaethi.
11 Yna y gad^wodd diafol

ef: ac wele, angehon a ddaeth-
: ant, ac a weiniasajit iddo.

12 í A phan glybu yr lesu

j,ac loan ei frawd, _ __

llong gyd â Zebedëus eu tad,
yn cyweirio eu rhwjdau; ac
a'u galwodd hwy.
22 Hwythau jTi ebrwydd,
gan adael y llong a'u tad, a'i

draddodi loan, efe a aeth i canlynasant ef.

Galilea,

13 A chan ailaw ?îaz?reth,
efe a aeth ac a arhosodd yn
Capemaum, yr hon sydd wrth
y môr, y'nghyffiniau Zabulon
a yephthah

;

;

A'r lesu a aeth o am-
gjlch hoU Galilea, gan ddysgu
yn eu synagogau, a phreg-
ethu efengyl y deymas, a
iachàu pob clefyd a phob af-

iechyd ym mhhth y bobL
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24 Ac aeth sôn am dano ef

trwy hoU Syria ; a hwy a drtyg-

asant atto yr hoU rai drwg
eu hwyl, a'r rhai yr oedd am-
ryw glefydau a chnofeydd yn
eu dala, a'r rhai cythreulig,
a'r rhai Uoerig, a'r sawl oedrt

a'r parlys amynt ; ac efe a'u
hiachaodd hwynt.
25 A thorfeydd lawer a'i

canlynasant ef o Gahlea, a
Becapohs, a Jerusalem, a
Judea, ac o'c tu hwnt i'r lor-
ddonen.

PENNOD V.
1 Cristyn dcc/ireu ci bre^eth ar y myn-
ydd ; 3 ac i/n dangos pi'y sydd
ddedìvyddy 1 3 pwy yui halen y
ddaear, 14 goleuui y byd, dinas ar
fryn, 15 y ganwyìl: 1? ei ddiifod

cf i gy/awni y gyfraith. 21 tíeth

yw lUidd, 27 a godinebu, 33 a
thyngu. 38 V mae yn annon l

d'iioddef cam, 43 i garu, ie, em 'gel-

yninn, 48 ac i ymegnio at berffeith-

Twydd.

APHAN welodd yr lesu y
tyrfaoedd, efe a esgyu-

odd i'r mynydd: ac wedi
iddo eistedd, ei ddisgybUon a
ddaethant atto.

2 Ac efe a agorodd ei enau,
ac a'u dysgodd hwynt, gan
ddywedyd,
3 Gwn eu byd y tlodion yn

yryspryd: canys eiddynt yw
teyrnas nefoedd.
4 Gwn eu byd y rhai syrtd

yn galaru : canys hwy a ddi-
ddenir.
5 Gwýn eu byd y rhai add-
fwyn : canys h\vy a etifeddant
y ddaear.
6 Gwn eu byd y rhai sydd
arnynt newyn a syched am
gyttawnder : canys hwy a ddi-
wellir.

7 Gwn eu byd y rhai tm-

garogion : canys hwy a gânt
drugaredd.
8 Gwýn eu byd y rhai pur o
galon : caiiys hwy a welant
Dduw.
9 Gwj^n eu byd y tangnef-
eddwyr : canys hwy a elwir yn
blant i Dduw.
10 Gwn eu byd y rhai a

[

erìidir o achos cyfìawnder:
canys eiddynt yw teyrnas nef-

oedd.
11 Gwn eich byd pan y'ch
gwaradwyddant, ac y'ch erlid-

iant, ac y dywedant bob
drygair yn eich erbyn er fy
mwyn i, a hwy yn gehvyddog. i

12 Byddwch lawen a hyfryd :
i

canys mawr yw çich gwobr
,

yn y nefoedd: oblegid felly
j

yr erhdiasant hwy y pro-

phwyrti a fu o'ch blaen chwi. !

13 1 Chwi yw halenyddaear: 1

eithr o diflasodd yr halen, â I

pha beth yr heUtir ef ? ni thâl
[

efe m\vy ddim ond i'w fwTW ,

allan, a'i sathru gan ddynion.
14 Chwi yw goleuni y Ityrt.

Dinas a osodir ar fryn, ni eUir

ei chuddio.
1.5 Ac ni oleuant ganwyll, a'i

dodi dan lestr, ond mewn
canliwyllbren ; a hi a oleua i

bawb sydd yn y t.
16 Llewyrched feUy eich go-
leuni ger bron dynion, fel y
gwelont eich gweithredoedil
da chwi, ac y gogoneddont
eich Tad yr hwn sydd yn y
nef()ed<l.

17 t Na thybiwch fy nyfod i i

doiTÌ y gyfraith, neu y pro-
j

phwyrti : ni ddeuthum i dorri,
'

ond i gyflawni.
|

18 Canys yn wir meddaf i
i

chwi, Hyd onid êl y nef a'r

ddaear heibio. nid ä un iod
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nac un tippyn o'r gyfraith
heibio, hyd oni chwblhâer oll.

' 19 Pwy 'bjTinag gan hynny a
dorro un o'r gorchymynion
lleiaf hyn, ac a ddysgo i ddyn-
ion felìy, Ueiaf y gelwir ef

yn nheymas nefoedd: ond
pw7 b^Tinag a'tt gwnelo, ac

i

a"u dysgo í craiU, hwn a elwir

\

yn fâwr yn nhejTnas nef-
' oedd.
i

20 Canys meddaf i chwi, Onl
1

bydd eich cyfiawnderyn hel-

I

aethach na chyfixiwmkr yr
i ysgrifenyddion a'r Pharise-
aid, nid ewch i mewn i deyrn-
as nefoedd.

• 21 í Clywsoch ddj-wedyd gan
' y rhai gynt, Na ladd ; a pliwy
bynnaga laddo, euog fydd o
fam:
22 Eithr yr ydwji' fl yn dy-
wedyd i chwi, Pob un a ddigio
wrth ei frawd heb ystyT, a

\

fydd euog o fam : a phwy
1 bynnag a ddywedo wrth ei

frawd, Raca, a fydd euog o
gynghor: a pliw bynnag a

j

d'dywedo, O ynfj-d,'a fydd
' euog o dàn uffern.

23 Gan hjnmy, os dygi dy
rodd i'r allor, ac yno (iyfod

I

i'th gôf fod gan dy frawd ddim
! yn dy erbyn

;

i 24 Gâd yno dy rodd ger
bron jT allor, a dos jTnaitli:

;
yn gyntaf cyinmoder di â'th

frawd, ac yna tyred ac ofirwm
1 dy rodd.
1 25 Cyttuna â'th wrthwj'neb-
wr ar frys, tra fyddech ar y
ffordd gyd âg ef ; rhag un

' amser i'th WTthwj-nebwr dy
roddi di yn llaw jr'barawr, ac

j
i'rtiamwrdyroddiatyswydd-

( og, a'th daflu y'ngharchar.

L
26 Yn wir meddaf 1 ti. Ni

ddeui di allan oddi j-no, hyd
oni thalech y ffyrling eithaf.

27 1î Clywsoch ddywedyd gan
y rhai gynt, Na wna odineb ;

28 Eithr yr ydwj-f fi yn dy-

wedyd 1 chwi, fod pob uii

a'r sydd jti edrych ar wraig
i'w chwennychu hi, wedi
gwTieuthur eisoes odineb â
hi yn ei galon.
29 Ac os dy lygad dehau a'th

rwystra, tyn ef allan, a thafi

oddi wrtliyt : canys da i ti

golU un o'th aelodau, ac na
thafler dy hoU gorph i uffera.

30 Ac os dy law ddehau a'th

rwystra, torr hi ymalth, a thafl
;

oddi wrthj't: canys da i ti
|

golli un o'th aelodau, ac na
'

thafler dyholl gorph i uffem.
|

31 A dj-wedwyd, Pwy bjTinag
a olljTigo ymaith ei wTaig,
rhoed iddi lytlijT y-sgar

:

1

32 Ond yr ydwj'f fl yn dy-
wedyd i chwi,'fod pwy byiînag
a ollyngo ymaith ei wraig.
ond o achos godineb, yn peri

!

iddi wneuthur godineb : a :

phwy bj-nnag a brîodo jt hon
\

a ysgarwyd, y mae èfe yn
;

gw'neuthur godineb
|

33^ Trachefn, cly\vsoch ddy- i

wedj'd gan y rhai gynt, îía

thwng anudôn; eithr tàl dy
Arglwydd

:

l yr ydwyf fl j^n dy-
wedyd wrthych chwi, Na
34 Ond Of fl yn dy- I

thwng ddim : nac i'r nef
canys gorseddfa Duw ydjw

:

35"xSac i'r ddaear; canys
troed-faingc ei draed ydj'w:
nac i Jerasalera; canysdinas
y brenhin mawr j-dyw.

36 Ac na thwng 'i'th ben
;

am na elli wneuihur un blew-
j'n yn wj'^n, neu yn ddu.
37 Eitíir bydde'd eich jmad-



rodd chwi, lë, 'ie ; Nag ê, ii<»g

ê: oblegid beth bynnag sydd
dros beii hyn, o'r drwg y

38 T Clywsoch ddywedyd,
Llygad am lygad, a dant am
ddant

:

39 Eithr )T ydwyf fi yn dy-
wedyd wrthych chwi, Na
wrthwynebwch ddrwg : ond
pwy bynnag a'th darawo ar
dy nidd ddehau, tro y llall

iddo hefyd.
40 Ac i'r neb a fjTinoym-

gyfreithio â thi, a dwyn dy
I oais, gàd iddo di/ gochl hefyiL
i 41 A phwy bynnag a'th gym-
1
hello un filltir, dos gyd âg ef

! ddwy.

j

42 Dyro i'r hwn a ofyno
gennyt ; ac na thro odd1 vvrth

i yr hwn sydd yn ewyllysio ech-
1
wynagennyt.

! 43 H Clywsoch ddywedyd,

j
Câr dy gymmydog, a chasâ
dy elyn.

I 44 Eithr yr ydwyf fl yn dy-
wedyd wrthych chwi, Cerwch
eich gelynion, benditiiiwch

y rhai a'ch melldithiant,
gwnewch dda i'r sawl a'cli

casánt, a gweddîwch dros y
rhai a wnel niwed i chwi, ac

; a'ch ertidiant

;

,
45 Fel y byddoch blant i'ch

Tad yr hwu aydd yn y nef-

oetld : canys y mae efe yn
peri i'w haul godi ar y drwg
a'r da, ac yn gwlawio ar y

I

cyfiawn a'r anghyftawu.
46 Oblegid üs cerwch y sawl

I

a'ch caro, pa wobr gydd i

;
chwi? oni wna y piibhcanod

I

hefyd yr un peth ?

1 ,
47 Ac 08 cyferchwch well

!
i'ch brodyr yn unig, pa ragor-

jiaeth yr ydych chwi yn ei

S. MATTHEW. V, VI.

wneuthur ? onid ydyw y pub-
licanod hefyd yn gneuthur
felly ?

48 Byddwch chwi gan hynny '

yn berffaith, fel y niae eich
|

Tad yr liwn sydd yn y nefoedd
yu berfi'aith.

PENNOD VT.
1 Crist yn myned rhagdiio yn
breeeth ar y 'mynydd ; gan dracth
am eluseny 5 a gweddi^ 1 -1 nuiddt

Cn brodyr^ \G ac ympryd ; 19 pa

24 ynehylch ^wasanaethu

gn/alus am bcìhau bydoi

;

GO C H E L W C H rhag
gwneuthur eich elusen

y'ngydd dynion, er niwyu
cael eich gweled ganddynt

:

os amgen, ni diewch dâl
gan eich Tad yr hwn sydd yn
y nefoedd.

,

2 Am hynny pan wnelych
ehisen, na udgana o'tli flaen,
fel y gwna y rhagrithw>r yn y
synagogau, ac ar yr heolydd,
fel y niohannerhwyganddyn-
ion. Yn wir meddaf i chwì, Y
maent yn derbyn eu gwobr.
3 Eithr pan wnelych di el-

usen, na wyped dy law aswy
pa beth a wna dy laio dde-
hau ;

4 Fel y byddo dy elusen yn
y dirgel : a'th Dad yr hwn a
wèl yn y dirgel, efe a dâl i ti

yn jT amlwg.
5 t A phan weddîech, na
fydd fel y rhagrithwyr : canys
hwy a garant weddio yn sefyll

yn y synagogau, acy'nghongl-
au yr heolydd, fel yr ym-
ddangosont i ddynion. Yn
wir nieddaf i chwi, Y maent
yn derbyn eu gwobr.
6 Ond tydi, pan weddiech,



î
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I
dos rth j'Stafell ; ac wedi cau

I

dy ddrws, gweddîa ar áy Dad
}T hwn sydd yn y dirgel ; a'th

Dad >T hwn a wêl jti y dirgel,

a dâl i ti .vn jt amlwg.
7 A phan weddîoch, n a fydd-

I wch siaradus, fel y cenhedl-

]

oedd : canys y maent hwy
' yn tybied y cânt eu gwran-
j
daw ani eu haml eiriau.

I

8 Xa fyddwch gan hjTiny

I

debj'g iddynt hwy : canys

[

gvryT eich Tad pa bethâu

I

sydd amoch eu heisieu, cj'U

j

gofj'n o honoch ganddo.
9 Am hynny gweddîwch
chwi fel hyn : Ein Tad, yr

I
hwn ìci/t yn y nefoedd, Sanct-

]

eiddier dy enw.
I lu Deled dy dej'mas. Gwnel-
er dy ewyllys, megis yn y nef,

' /éUi/ ar y ddaear hefyd.
i II Dyro i ni heddj^v ein
' bara béunj-ddiol.

;
13 A maddeu i ni ein dyled-

' ion, fel y maddeuwn ninnau
]
î'n dyledwyr.

i

13 Ac nac arwain ni i brof-
edigaeth ; eithr gwared ni
rhag drwg. Canyä eiddot ti

yw y dej'rnas, a'r nerth, a'r

gngoniaùt, ya oes oesoedd.
Amen.
14 Oblegid os maddeuwch i

ddynion eu camweddau, eich
I Tad nefol a faddeu hefyd i

eiiwithau :

j
15 Eithr onl faddeuwch i

I
ddynion eu camweddau, ni

I

faddeu eich Tad eich cam-
; weddau chwithau.

{
16 í Hefyd, pan ympryd-

: ioch, na fj'ddwch fel y rhag-
rithwjT, yn wj-neb-dris t : can-

' ys anffu'rfio eu hwynebau y
hiaent, fel yr ymdd'augosont

i
i ddynion eu bod yn ymprj'd-

HEW, VL
io. Tn wir med iaf i chwi,
Y maent j-n deibyn eu gwubr.

!
17 Eithr pan j'mprj-diech di,

enneinia dy bèu, a' golch dy
1

wjiieb ;

' 18 Fel nad j'mddangosech i

ddynion dy fod jti ympiydio,
ond i'th Dad yr hwn sydd yn

;

y dirgel: a't'h Dad jt hwn
sydd j-n gweled yn y dirgel, a
dâl i ti j'n jt amlwg.

j
19 í lía thrj-sorwch i chwi

; drysorau ar ddaear, Ue y
mae gi^-yfyn a'rhwd yn llj'grii,

a lle y mae lladron j'n cloddio
trwodd ac yn lladraita

;

20 Eithr trjsorwch i chwi
diysorau j'n y nef, lle nid oes
nagwyfyii na rhwd j'n llj'gru,

lle nis'cloddialladron tr'odd
: ac nis lladrattàr.t.

j

21 Canys lle y mae eich tiys-

I

or, j'uo y bydd eich calon
hefyd.

I

22 Caiiwj'll y corph yw y Ilyg-
• ad : am "hyhnj- o bydd dj

I

lygad yn sj'ml, dy holl gorph
fydd vn oleu.

23 Êithr os bydd dy Iygad
yn ddrwg, dy holl gorph fj'dd

j-n dywyll. Am hjnny os
1 bydd y goleuni sj'dd ynot jti

! dj-wyllwch, pa faint /i/dd y
tywyllwch

!

I 24 í Ni ddichon neb wasan-
' aethu dau arglwydd; canys

i

naill ai efe a gasS y naill, ac

I

a gàr y llall ; ai efe a ymlj^'n

wrth y naill, ac a esgêulusa
! yllall. Ni ellwchwasanaethu
í
Duw a mammon.

!
25 .\mhj-nnymeddaf ichwi.

j

î>a ofelw'ch ara eich bywyd.
pa iieth a fwjttâoch, nëu pa
beth a yfoctí; ueu am eith
corph, pa beth a wisgo<:li.

Onid yw y bj'wj'd j-n fwv na'r



b»7'í. a'r corph yn fwy na'r
dillad ?

26" Edn-chwch ar adar y nef-
oedd : ôWegid nid ydynt yn
hau, nac yn medi, nac yn

I cywain i ysguboriau ; ac y
mae eich Tad nefol yn eu
porthi hw7. Onid ydych chwi
yn rhagori llawer arnynt

\
hwy ?

:
27 A phwy o honoch gan

I ofalu, a ddichon chwanegu
un cufydd at ei faintioli ?

S. MATTHEW, VI. VII.

PENNO» VII.
I

1 Critt yn gorjihen eí hrr^h nr y
j

mynydd ; yn ewaJtardd batn ehud,
i 6abii'rwfethitiiavcta,dd,eun! /

yn anrut^ i uedd'io, 13 « /yned i

mciim triry y portA cyýyng, 15 «

yineuàit) rhae pau-brophwydi ; 21
' «fl byádam uirandawyr t/n nnig^ ond

"
ir.2iacltyffelyb

26 ac md ar y tywod.

NA fernwch,
barner

:

._.^ 2 Canys â plia fam y ham-
A phahain yr ydych chwi och, y'ch bernir; ac â pha

na'ch

yn gofalu am üdiUad ? Ystyr- fesury mesuroch.yr adfesurir
iwcli lili y maes, pa fodd y \

i chwithau.

^

ent yn tyfu ; nid ydyni
I nac yn llafuno nac yn nyddu :

1

29 Eithr yr wyf yh dywedyd
'

i chwi, na wisg\\yd Solomon
i

yn eí holl ogoniant fel un
o'r rhai hyn.

I

30 AmhynnyosdilladaDuw .

. felly ly.sieuyn y niaes, yr hwn alîan y brycheuyn o'thlygad
isydd heddyw, ac y fory a -- — "' -*" -"" '"---

: frir i'r fTwrn, oni ddiüada
efe chwi yn bytrach o lawer.

3 A phaham yr wyt yn ed-
rych ar y bryclieuyn sydd yn
Ilygad dy frawd ac nad ydwyt
yn ystyried y trawst sydd yn
dy lygad dy hiin?
4 ríeu pa lodd y dywedi

wrtli dy frawd, Gâd imi fwrw

! O chwi o yehydig ffy<ld ?
' 31 Am hynny na ofelwch,
gan ddywedyd, Betb a fwvt-
tâwn ? neu, Beth a yfwii

"

ac wele drawst yii dy lyg&d
dy hun ?

.5 ragrithiwr, hwrw allan

eglur fwrw y brj cheuyu allan
'ygad dy frawd.
% lía roddwch y peth gydd

32 (Canys yr holl bethau hyn
y mae y Cenhedloedd yn
cei'sio ; ) obltgid g^vyr e.^i^

Tad nefol fod arnoch eisieu
yr holl bethau hyn.
33 Eithr yn gyntaf ceisiwch

sanctaidd i'r cwn,
theflwch eich gemniau oflaen

y moch ; rhag iddynt eu
eich

\

sathru dan eu traed, a throi

a'ch rhwjgo chwi.
7 ? Gofynwch, a rhoddir i

chwi ; ceisiwch, a chwj
deyraas Dduw, a'i gyfiawnder gewch ; curwch, ac fe agorir

sydd yn
a'r holl bethau hyn

: roddir i chwi yn ychwaneg.
chwi

:

Canys pob i

34 Na ofelwch gan hynny I gofyn, sydd yn derbyn
dros drannoeth : canys tran-

i noeth a ofala am ei bethau ei

I

linn. Digon i'r diwmod ei

Lddrwg ei hun.

neb syiid yx\ ceisio, sydd yn
cael ; ac i'rhwn sydd yn euro,

9 Xeu aoesundyn ohonoch.
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yr hwTi os gofyu ei fab iddo i 20 O herwydd pahf.m, wrth
íara, a rydd iddo garreg ? eu fifrwythauyraidnabyddwch
10 Ac oä gofyn efe bysgodyn, hw^nt.

a ddyry efe sarph iddo '!

j
21 S Nid pob un a'r sydd

U Oschwyehwi gan hynny,
;

yn dywedyd wnhyf, Ar-
achwi yn ddrwg, a fedrwch glwydd, Arglwydd, a ddaw i

roiidi rliodùion da ich plant, rnen i deyrnas nefoedd ; ond
pa faint mwy y rhydd eich

,
yr hwn sýdd yn gwneuthur

Tad jThwn syddyny nefoedd
\

ewyllys fy Nhad yr hwn sydd
bethau da i'r rhai a ofynant ' yn y nefoedd.
iddo?

j
22Llaweraddywedantwrth-

> 12 Am hynny pa bethau
1
yf yn y dydd hwnnw, Ar-

bynnag oll a ewyíiysioch eu
]

glwÿdd, Arghvydd, oni phro-
gwueuthur o ddynion i chwi, phwydafiomyn dy enw di ? ac
felly gwnewch chwithau idd- oni fwriasom allan gythreul-

. ynt hwy : canys hyn yw y iaid yn dy enw di ? ac oni
gyfraith a'r prophwydi. wnaethoni wyrthiau lawer yn

' 13 1 Ewch i niewn trwy y dy enw di ?

23 Acynayr addefaf wrthynt,
Nis adnabûm chwi erioed :

ewch ymaith oddi wrthyf,
cliwi weithredwyr anwiredd.
24 S Gan hynn pwy bynnag
sydd yn gwTandaw fy ngeiriau
hyn, ac yn eu gwneuthur,
mi a'icyflfelybaf efi wrdoeth,
yr hwn a adeiJadodd ei d ar

y graig

:

25 A'r gwlaw a ddisgvnodd,
a'r llifeiriaint a ddaèthant,
a'r gwyntoedd a chwythas-
ant, ac a nithrasaut ar y t
hwnnw; ac ni syrthiodd

:

oljlegid sylfaenesid ef ar y
graig.

26 A phob un a'r sydd jn
gwrandaw fy ngeiriau hyn. ac
heb eu gwneuthur, a gyfifel-

ybir i wr fifol, yr hwn a adeil-
adodd ei d ar y tywoti

:

27 A'r gwlaw a ddi.sgynodd,
a'rllif-ddyfroedd a ddaethant,
a'r gwyntoedd a chwythasant,
ac a gura-sant ar y t iiwnnw;
ac efe a syrthiodd, a'i gwynip
a fu fawr.

28 A bu, wedi i'r Tesu orphen

porth cyfyng : canys ehang
\

yw y porih, a Uydan yw y
tfordd sydd yn arwain i

ddistryw ; a Uawer yw y rhai
sydd yn myned i mewn
trwyddi

:

14 Oblegid cyfyng 2/wy porth,
a chul yivy flíordd, sydd yn ar-

' wain i'r bywyd ; ac ychydig
yw y rhai syddyn ei chael hi.

Ij ir Ymogelwch rhag gau-

j

brophwydi, y rhai a ddeuant

I

attoch y'ngwisgoedd defaid,
; ond oddi raewn bleiddiaid
rheibus ydynt hwy.

I
16 Wrth eu ffrwytbau yr ad-
nabyddwch hwynt. A gasgl
rhai rawnwin oddi arddrain,

I neu ffigys oddi ar ysgall ?

. 17 Felly pob pren da sydd
yn dwyn ffrwytliau da; ond
'y pren drwg sydd yn dwyn
tfi-wythau drwg.
18 iN'i ddichon pren daddwyn

ffrwythau drwg, na phren
' diwg ddwyn ffrwythau da.

I

19 Pob pren hei) ddwyn
;
ffi-wyth da, a dorrir i lawr, ac

I

a deflir yp tàn.
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y geiriau hyn, y torfeydcl

syiina.sant wnh ei ddysgeid-
iaeth ef

:

29 Canys yr oedd efe yn eu
dysgu hwynt fel un ag awd-
urdod ganddo, ac nid fel yr
ysgrifenyddion.

PENNOD yiIT.
2 Crist yn glanhdu y gtiahan.çlwyf-

14 a nJr» Twra"? ^PeTr, "l """ÍÍJwe'r

Ttti clwyjus eraiU 19 yn daagos
pa fodd 'y rruie et ddilyn ef: 23 yn
gostegu y dymmestl ar y môr : 28

fythreuhe : 31 ac yn caniadu tddynt

fyned i'r moch.

aC wedi ei ddyfod ef i wae-
x\. redo'rmynydd,torfeydd
lawer a'i canlynàsant ef.

2 Ac wele, w/igwahan-glwyf-
usa ddaeth, ac a'i hafldolodd
ef, gan ddywedyd, Arghvydd,
os niynui, ti a elli fy r.glan-

hâu 1.

3 A'r lesu a estynwld ei law,

ac a gyffyrddodd âg ef, gan
ddywedyd, Mynnaf, glanhàer
di. Ac yn y fan ei wahan-
glwyf ef a lanhâwyd.
4 A dywedodd yr lesu wrtho,
Gwel naddywedych wrtli neb;
eithr dos, dangos dy hun i'r

offeiriad, ac offr^'mma y
rhodd a orchymynodd Mo-
ses, er tystiolaeth iddynt.
5 t Ac wedi dyfod yr lesu

i mewn i Capernaum, daeth
atto ganwriad, gan ddeisyfu

6 A dywedyd, Arglwydd, y
mae fy ngwas yn gorwedd
gartref yn glaf o'r parlys, ac
mewn poen ddirfawr.

7 A'r le&u a ddy\vedodd
wrtho, Mi a ddeuaf, ac a'i

hiaciiûf ef.

8 A'r canwriad a attebodd

ac a ddywedodd, Arglw^dd,
nid ydwyf fi deilwng i ddyfod
o honot dan fy nghronglwyd;
eithr yn unig dywed y gair,

a'm gwas a iachêir.

9 Canys dyn ydwyf fìnnau
dan awdurdod, a chennyf
filwyr danaf: adywedaf wrth
hwn, Cerdda, ac efe a â ; ac

wrth arall, Tyred, ac efe a
ddaw; ac wrth fy ngwas,
Gwna hyn, ac efe a'i gwna.
10 A'r lesu pan glybu, a ry-

feddodd, acaddywedoddwrth
y rhai oedd yn canlyn, Yn
wir meddaf i chwi, Ni chefais

gymmaint ffydd, na ddo yn
yr Israel.

11 Ac yr yd\vyf yn dywedyd
i chwi, y daw llawer o'r d\vy-

rain a'r gorllewin ac a eis-

teddant gyd âg Abraham ac
Isaac a Jacob yn nheyrnas
nefoedd

:

12 Ond plant y deymas a
deflir i'f tywyllwch eithaf:

yno y bydd wylofain a rhiiigc-

lan dannedd.
13 A dywedodd yr lesu wrth
y canwriail, Dos ymaith ; ac
megis y credaist, bydded i ti.

A'i was a iachâwyd yn yr awr
honno.
14 1 A phan ddaeth yr lesu

i d Petr, efe a welodd ei

chwegr ef j-n gor\vedd, ac yn
glaf o'r cryd.
15 Ac efe a gyfîyrddodd â'i

llaw hi ; a'r ciyd a i gadawodd
hi : a hi a gododd, ac a was-
anaethodd arnynt.
16 1 Ac wedi ei hwyrhâu hi,

hwy a ddygasant atto lawer o
rai cythreulig : ac efe a f\vr-

iodd allan yrysprydion â'i air,

ac a iachâodd yr holl gleifìon ;

17 Fel y cyílawnid yr hyn a
[

13
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íîd\nvedafiid trwy Esaias y j

28 1! Ac wedi ei ddyfod ef i'r

pròphwyd, gan ddywedyd,
j

làn arall, i wlad y Gergesiaid,
£fe a gyramerodd ein g\\-en-

j

dau ddieflig a gyfarfuant âg
did ni, ac a ddug ein clefydau.

I

ef, y rhai a ddeuênt o'r bedd-
18 ^ A'r lesu, pan welodd

; au, yn dra ffjTnig, fel na allai

dorfeydd lawer o"i amgylch, a neb fyned y fTordd honno.
nrchymynodd fyned drosodd 29 Ac wele, hwy a lefasant,

i'r làn a"rall. ' gan ddywedyd, lesu, Fab
19 A rhyw ysgrifenydd a Duw, beth .syiid i ni a ìi-ndom

iMaeth, ac a ddywedodd â thi ? a ddaethost ti jina i'n

wrtho, Athraw, nii à'th gan-
j

poeni ni cjti yr amser"?
lynaf i ba le bynnag yr elycii. 3i» Ac >t ôedd ym mhell
20 A'r lesu a ddywed"odd ! oddi wrthynt genfâiut o foch
wrtho, Y mae fîauau gan y 1 lawer, yn "pori.

llw^'nogod, a chan ehediaid y 31 A'r' cythreuhaid a ddeis-
nefoedd nythod ; ond gan

î
}-fasant arno. gan ddywedyd,

Fab y dyn "nid oes le i roddi
j

'Os liwTÌ ni allan, caniattâ i ni

ei ben t lawr. fjTied ymaith i'r genfaint
21 Ac un arall o'i ddisgybl- foch.

ion a ddywedodd wTtho, Ar- I 32Acefe a dd}Tvedodd wrth-
glwydd, gâd i mi yn gyutaf

{

)-nt. Ewch. A hwy wedi myn-
fyned a chiaddu fy nhad. ed a'rian, a aethânt i'r gen-
22 A'r lesu a "ddywedodd

j
faint foch : ac wele. yr holl

wrtho. Canh-n fì ; a gàd i'r
' genfaint foch a ruthrodd dros

meirw gladdu eu meirw.
j

y dibyn i'r môr, ac a fuant
23 f Ac wedi iddo fyned i'r

;
feirw jti y dj'froedd.

llong, ei ddisg}'blion 'a'i can-
{

33 A'r meichiaid a ffoisant

:

lynasant et ' ac wedi eu d}"fod hwy i'r ddi-
"24 Ac wele, bu c}Tiiiwrf nas, hwy a fynegasant bob
inauT yn y môr, hyd oni peth ; a pha beth a ddarfu-
chuddiyd lìong gan y ton-

,
asaij'r rhai dieflig.

nau : eithr êfe oedd yn cysgu.
|

34 Ac wele, yr hoU ddinas a
2.5 A'i ddísgyl)lion a ddaeth-

' ant atto, ac a'i defiFroa.sant,
' gan ddy\vedyd, Arglwydd,
ca<lw ni :' darfu am danofn. I

I
26 Ac efe a ddywedodd wrth- I

i

ynt, Paham }t ydych yn '

;
üfnus, chwi o ychydi'g fîy-dd?

Yna y cododd efe, ac y cer-

ddaeth allan i g;yfartod â'

lesu: a phan ei" gwelsant,
attolyga-sant iddo ymadael
o"u cyffiniau hwynt.

PENNOD IX.

2 CriH yn incháu <_ _ lafÍTparíyii,9

i ;dà"odd7-ntöedd7'r mô7;
j

^^^.TJ'^Ì^'^-L^^^-
.
a bu dawelwch mawr.

|
aduHaiS, lA yn amddiffyn ei ddite-

27 A'r dvTiion a r}-feddasant, '" *
- ~.

! gan dd}'edyd, Pa ryw un yw
' hwn, gan fod y gwvnt0edd \

e^,l„ i iaau ddun dnìl' -^2 uniach
• hefyd a'r môr yn ufuddhâu ^iudin cythreuiQ, yà'àcfntortu

I

iddo?
I ti>Tth y dyrfa.



AC efe a aeth i niewn i'r

J\. llong, ac a aeth trosodd,
ac a ddaelh i'w ddiiias ei

hun.
2 Ac wele, hwy a ddygasant

atto wr claf o'r parlys, yn
gorwedd mewn gwely: a'r

lesu yn gweled eu ffydd hwy,
a ddýwedodd wrth y claf o'r

parlys, Ha fah, cymmer gys-
ur ; maddeuwyd i ti dy bech-
odau.
3 Ac wele, rhai o'r ysgrifen-

yddion a ddywefla.s"ant yn-
ddynt eu hunain, Y mae
hwn yn cablu.
4 A phan welodd yr lesu eu
meddyliau, efe a ddywedodd,
Pahara y nieddyliwch ddrwg
yn eich calonnau ?

5 Oanys pa un hawsaf ai dy-
wedyd, INIaddeuwyd i ti dy
bechodau; ai dywedyd, Cyfod,
a rhodia ?

6 Eitlir fel y gwypoch fod
awdurdod gan Fab y (iyn ar
y ddaear i faddeu pechodau,
(yna y d>wedodd efe wrth y
claf o'r parlys,) Cyfod, cym-
mer dy wely i fynu, a dos i'th

d.
7 Ac efe a gyfododd, ac a
aeth ymaitii i'w ilý ei hun.
8 A r torfeydd pan welsant,

rhj'feddu a wnaethant, a go-
goneddu Duw, yr liwn a
roisai gyfryw awdurdod i

ddynion.
9 '% Ac fel yr oedd yr Tesu yn
myned oddi jtio, efe a ganfu
wr yn eistedd wTth y dollfa, a
elwid Matthew, ac a ddywed-
odd wrtho, Caiilyn fl. Ac
efe a gyfododd, ac a'i canlyn-
odd ef."

10 1 A bu, ac efe yn eistedd
i fwytta yn y t, wele hefyd.

S. MATTHEW, IX.

pubUcanod lawer a phecb-
aduriaul a ddaethant ac a
eisteddasant gyd â'r lesu a'i

ddisgj'blion.

11 A phan welodd y Phari-
seaid, hwy a ddywedasant
wrth ei ddisgj-blion ef, Paham
y liwytty eich Athraw chwi
gj-d â'r pubUcanod a"r pech-
aduriaid ?

12 A phan glybu yr Tesn,
efe a ddywedodd wrthynt,
Nid rhaid i'r rhai iach wrtli

feddyg, ond i'r rhai cleifion.

13 Ònd ewch, a dysgwch pa
beth yw hyn, Trugaredd yr
ydwyf yn ei ewyllysio, ac nid
aberth : canys ni ddeuthum i

alw jhai cyflawn, ond pech-
aduriaid, i edifeirwch.
14 1! Yna y daeth disgyblion
Toan atto, gan ddywedyd,
Paham yr ydym ni a"r Phari-
seaid yn yniprydio yn fynycli,

ond dy ddisgybMon di nid
ydynt yn ymprydio ?

15 A'r lesu a ddywedodd
wrthynt, A all ]>lant yr ystafell

brîodasalaru tra fo y prìod-fab
gyd â hwynt? ond y dyddiaii
a ddaw, pan ddyger y prìoti-

fab oddi arnynt, ac yna yr
ymprydiant.
16 tíefyd, ni ddyd neb lain

o frethyn newydd at hen ddi-
lledyn : canys y cyflawniad a
dýn oddi wrth y diUedyn, a'r

rhwyg a wneir yn waeth.
17 Ac ni ddodant win new-
ydd mewn costrelau hen : os
amgen, y costrelau a d>TT,

a'r gwin a red allan, a'r cos-

trelau a gollir: eithr gwin
newydd a ddodant mewn cos-

trelau newyddion, ac féUÿ y
cedwir y ddau.
18 T Tra yr oedd efe yn dy-



S. MATTHEW, IX. i

wedyd hyn wrthynt, wele, i \mhynt, A ydych chwi yn :

daeth rhw bennaeth, ac
haddolodd ef, gan ddywedyd,
Bu farw- fy merch yr awr
hon : eithr tjTed, a gôsod dy
law ami, a bW fydd hi.

credu y gallaf fi wneuthur
hyn ? Hwy a ddywedasant
wnho, Tdym, Argìwj'dd.
29 Yna y cyfifyrddodd efe

â'u llygaid hwy, gan ddywed- i

19 A'r lesii a gyfododd, ac ' yd, Yn ol eich ffydd bydded
a'i canlynudd ef, â"i ddisgybl- i chwi.

30 A'u llygaid a agorwyd
í íAc wele, gwraig y bu-

asai gwaedhf arni ddeiíddeng
mlyuedd, a ddaeth o'r tu cefn
iddo, ac a gyfíyrddodd âg
YTnyl ei msg ef

:

"2l"Canys hi a ddwedasai
ynddi ei hun, Oa càf j^n unig

i gyffwrdd â'i wisg ef, iach
fCddaf.

: 22 Yna yr Tesu a drodd ; a
,

phan ei 'gwelodd hi, efe a
I ddywedodd, Ha ferch, bydd
:
gj'sums ; dy fhdd a'th lachâ-
odd. A'r WTaig a iachâw^d

1 o'r awrhonno.)
j

23 A phan ddaeth yr Tesu i

! d y pennaeth, a gAveled y
' cerddorion a'r dyrfa j'n terf-

! 24 Efe a ddywedodd wrth-

]

ynt, Ciiiwnh ; canys ni bu
;
farw y Uangces, ond cysgu y

i

mae hi. A hwy a'i gwatwar-

I

asant ef.

I

25 Ac wedi bw

iygaia a agorwya:
Tesu a órch\-mynodd idd-

ynt trwy fygw'th, gan ddy-
wedyd, Gwelwch nas gwypo I

neb.
31 Ond wedi iddynt ymad- !

aw, hwy a'i clodforasant ef '

trwy yr holl wlad hnnno.
32" T Ac a hwy yn myned

allan, wele, rhai" a ddygâsant
atto ddyn mud, cj-thréulig.

33 Acwedi bwrw y cythraul
allan, Ilefarodd y mudan : a'r

torfeydd a rj'feddasant, gan
ddy\ • • — •

i a j'maflodd yn ei llaw hi ;

;

I

llangoes a gýfododd.

I

26 A'r gair o hyn a aeth

j

dros yr holl wlad honno.
27 í A phan oedd jt lesu

I

yn myned oddi yno, dau

ffeíyb eíioed yn IsraèL
34" Ond y Phariseaid a ddy-
wedasanl, Trwj' bennaethy
cjthreuliaid y mae efe j'ii

b'wnv allan gjthreuliaid.

35 A'r lesu a aeth o amgj'lch
yr hoU ddinasoedd a'r tref-

ydd, gan ddysgu yn eu syn-
ágogau hwTnt, a chan breg-
ethu efengjl y dej-mas, a

dyrfa iachâu pob" clëfj'd 'a phob
ac aflechyd j-m mhlith y bobl.

% A "phan welodd <

torfeydd, efe a dosturiodd
wrthynt, am eu bod v.edi

blino, a'u gwasgam, fel def-
aid heb ganddynt fugaiL
37 Yna y dywedodd efe wrth

I ddeillion a'i canlynasant ef, ei ddisgýblion, Y cynhauaf

I

gan lefain a dj-w-edyd, Mab ' yn ddîau aydd fawT, ond y
I Dafydd, tmgarhà wrthj-m. ' gNveithwTr yn anaml

:

j

28 Ac wedi iddo ddj-fod i'r 38 Am'hjrnny attolygwch i

ì
t, y deillion a ddâethant Arglwj-dd 'y cynhaua'f, anfon

j
atto ; a"r lesu a ddywedodd

i
gweithwjT i'w gynhanaf.



PENNOD X.
1 Crht yn anfon ei ddeuddeg aposfol,

gan ròddi gallu iddynt i nneuthur
rhyfeâdodau : 5 yn rìwddi gorchyniyn
iddi/nty ac yn eu dyseu, 16 yn eii
- " V" erbyn erlidiau, 40 ac yn

v'hendiíh Cr

. MAITHEW, X-

I

na dwy bais, nac esgidiau, iis

fifon: canysteilwngi'rgweith-
iwr ei f\v)d.

11 Ac i ba ddinas bynnag
neu dref yr elocli, ymofynwcS
pwy sydd deilwng ynddi ; ac

'"•?-"•
' yno trigwch hyd onid eloch

AC wedi galw ei ddeuddeg ymaith.
. disgybl atto, efe a roddes 12 A phan ddeloch i û,

iíidynt awdurdod yn erhijn cyferchwch well iddo.
ysprydion aflan, i'w bwrw 13 Ac os bydd y t^ yn deil-

hwynt allan, ac i iachâu pob wng, deued eicli tangnefedd
clefyd a phob aflechyd.

| arno: ac oni bydd yn deilwng,
2 Ac enwau y deuddeg a- dychweled eich tangnefedd

I

postoUon yw y rhai hyn :

cjntaf, Simon,yr hwn a elwir

{
Petr, ac Andreas ei fráwd

;

lago lìiab Zebedëus, ac loan
i ei frawd ;

I

.i Phylip, a Bartholomëus ;

I

Tliomas, a Matthew y publi-
; can ; lago nuib Alphëus, a
,
Lebbëus, yr hwn a gyfenwid

:
Thadëus;

I
4 Simon y Canaanead, a

I

Judas Iscariot, yr hwn hefyd
bradychodd ef.

attoch.
14 A phwy bynnag ni'ch
derbynio chwi, ac ni %vran-
dawo eich geiriau.pan ymad-
awoch o'r tý hwnnw, neu
o'r ddinas honno, y.sgj'dwch

y llwch oddi wrth eich traed.
15 Yn wir meddaf i chwi,
Esmwythach fydd i dir y
Sodomiaid a'r Gomorriaid yn
nydd y farn, nag i'r ddinas
honno.
16 1 Wele, yr ydwyf fi yn

5 Ydeuddeghynaanfonodd eich danfon fel defaid yng
i yr lesu, ac a orchymynodd nghanol bleiddiaid; byddch
I

ìddynt, gan ddywedyd, Nac
|

chwithau gall fel y seirph, a
' ewch i ffordd y Cenhedloedd, diniwed fel y colommenod.
' ac i ddinas y Samariaid nac 17 Eithr ymogelwch rhag
\
ewch 1 mewn

;

!
dynion ; canys hwy a'ch

I

6 Eithr ewch yn hytrach at
[

rhoddant chi i fynu i'r
' gyfrgolledig ddefaid t Israel. cynghorau, ac a'ch íîrewyU-

7 Ac wrth fyned, pregeth- , ant chwi yn eu synagogau.
uch, gan ddywedyd, Fod 18 A chwi a ddygir at lyw-
teynias nefoedd yn nesâu. iawdwyr a brenhinoedd o'm
8 lachêwch y cleifion, glan-

j

hachos i. er tystiolaeth iddynt
Lèwch y rhai gwahan-glwyf-

j

hwy ac i'r Cenhedloedd.
us, cyfòdwch y meirw, bwr- 19 Eithr pan y'ch rhoddant
iwch allan gj'threuliaid : der- I chwi i fynu, na ofelwch pa
l)yniasoch yn rhad, rhoddwch fodd neu pa beth a lefaroch

:

I

yii rhad.
|

canys rhoddir i chwi yn yr
9 Na feddwch aur, nac ar- awr honno pa beth a lef-

ian, nac efydd i'ch pyrsau ; j

aroch.

I
10 Nac ysgrepan i'r daith, ! 20 Canys nid chwychwi yw

j



(
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I y rhai sydd yu llefaru, ond
j

3u Ac y inae, îe, lioll wallt
;
Yspnd eich Tad yr hwn eich pen wedi eu cyfrif.

sydd'yn llefaru yrioch.

21 A brawd a rjdd frawd i

fyuu i farwolaeth, a thad ei

bJentyn : a phlimt a godani
i fynii yn erbyn «t rhîeni,

ac a barant eu manvolaeth
hwynt.
2-2 A chas fyddwch gan bawb

er mwyu fy enw i : ond jt
hwn a barhào hyd y diwedd,
efe fydd cadwedig.
23 A phan y'ch erlidiant yn

y ddinas hon, fTowch i un
arall : canys yn wir y dywed-
af wrthych, Na orphénwch
ddinasoedd Israel, nes dj'fod

31ab y dyn.
24 îs id yw y disgybl yn uwch

na"i athraw, na'r gwas yn
líwch na'i arglwydd.
25 Digon i'r disgybl fod fel

ei athraw, a'r g\vas fel ei ar- ei chwegr.

>'ac ofnwch gan hynny
chwi a delwch fw^ na llawef
adar y tô.

|

.^2 Pw7 bynnag gan hynny ;

a'm cyfîeso i y'ng'ydd dyn-
ion, minnau a'i cyífesaf yn-
tau y'ngyddfy Nhadyr hwn
sydd yn y nefoedd :

33 A phwy bynnag a'm gwado
i y'ngydd dynion, minnau
a'i gwadaf yntau y'ng^ydd fy
Nhad yr hwn sydd yn y nef-
oedd.
34 Xa thybygwch fy nyfod

i ddanfon tàngnefedd ar y
ddaear: ni ddeuthum i ddan- 1

fon tangnefedd, ond cleddyf. i

35 Canys mi a ddeuthum i

o.sod dyn i ymrafaelio yn er-

byn ei dad, a'r ferch yn erbyn
ei mam, a'r waudd yn erbyn

glwydd. Os gaiwasant berch
en y t jTi BeelEebuh, pa
faint m\\-y ei dylwyth ef ?

26 Am hynny nac ofnwch
liwjTit: oblegid nid oes dim
cuddiedig, a'r nas datguddir

;

na dirgel, a'r nas g^^ybyddir.
27 Yr hyn yr ydwyf yn ei

ddywedyd wrthych chwî yn y
tywyllwch, d.\edwch yn y

36 A gelynion dyn /ydd ty-

Iwyth ei dý ei hun.
37 Yr hwn sydd yn cani tad
neu fam yn fwy na myfi, uid
yw deilwng o honof fi : a'r

heb sydd yn cari mab neu
ferch yn fwy na mj^fi, uid yw
deilwngohonof fi.

38 A'r hwn nid yw j-n cym-
meryd ei groes, ac yn canlyn

goleuni : a'r li\n a glj-\vch yn
\

ar fy ol i, uid yw deilwng o
glust, pregethwch ar ben-

nau y tai.

28 Âc nac ofnwch rhag y
rhai a laddant y corph, ac
nidallantladdyrenaid; eithr
yn hytrach ofnwch jt hwTi

honof fi.

39 Y neb sydd jti cael ei

einioes, a'i cyll : a'r neb a
gollo ei einioes o'm plegid i,

a'i caiff hL
40 í Y neb sydd jm eich

i ddichon ddistrjwio enaid a derbyn chwi. svdd j-ii fy ner-
j

chorph yn uffern.
, byn i ; a'r neb sydd j-n fy ner-

29 Uni werthir dau aderyn
\
byn i, sydd yn derbyn yrhwn

\ tô er ffyrling ? ac ni sjTth
j
a"m danfonodd i.

un o honynt ar y ddaear heb 41 Y neb sydd jtí derbyn

I

eich Tad chwi.
I prophwyd yn euw prophwyd,

|



I

s. matthew. :

. a dderbyn wobr prophwyd, ; aith, yr lesn a ddechreuodil
ne.b sydd yn derbyn

cyfiawn, yn en un cyüawn,
a dderhyn wohr «n cyäawn.

ddywedyd wrth y bobloedd
am loan, Pa beth yr aethoch
allan i'r anialwch i edrych ain

42 A ph\vy bynnag a roddo
|
dano ? ai corsen yn ýsgwyd

i'w yfed i un o'r rhai bychain gan wynt ?

hyn, phîolaid o ddwfr oer yn
unig yn enw disgybl, yn wir allan i

meddttf i chwi, í(i chyll efe

ei wobr.

PENNOD XI.
. yn anftm ei ddisnybl
7 Tysttolaeth Crisi «m

Bethfaida, a
^n foliannu

18 Tyb y
Crist yn dannod anr.

diedifoÌTtPch Cltorasi

Chapernaum : 2ö a
doethineb ei Dad, yn í

ÿl i'r rhai byChain

ABU, pan orphenodd jt
lesu orchymyn iw ddeu-

ddeg disgybl, efe a aeth oddi
yno i ddysgu ac i bregethu yn
eu dinasoedd hwy.
2 A loan, pan glybu jti y

carchar weithredoedd (Jrist,

wedi danfon dau o'i ddisgybl-

3 A ddywedodd wrtho, Ai
tydi ywyr hwn syddyn dyfod,
ai un arall yr ydym n ei

ddisgw^l ?

4 A'r lesu a attebodd ac a
ddywedodd wrthynt, Ewcli, a
mynegwch i loan y pethau a
glywch ac a welwch.
5 Y mae y deilhon yn gwel-
ed eilwaith, a'r clotflon ya
rhodio, a'r cleifìon gwahanol
wedi eu glanhâu, a'r byddar-
iaid yn clywed ; y mae y meirw
yn cyfodi, a'r tlodion yn cael

pregethu yr efengjl iddynt.
6 A dedwydd yw yr hwn ni

rwystrir yiiof ä.

7 t Ac ä hwy yn myned ym-

8 Eithr pa beth 3^" aethoch
„-_ !,.„ weled? ai dyn wedi

ei wisgo â diUad esmwyth?
wele, y rhai sydd yn gwisgo
dülad esmwy'th, mewn tai

brenhinoedd y maent.
a". 9 Eithr pa beth yr aethoch
20 allan i'w weled ? ai prophwyd?

' « îe, meddaf i chwi, a mwy na
' " phrophw>d

:

10 (îanys hwn ydyw efn am
yr hwn yr ysgrifenwyd, Wele,
yr ydyf ü yn anfon fy

nghennad o flaen dy wyneb,
yr hwn a barottoa dy ífordd
o'th flaen.

11 Yn wir meddaf i chwí,
Ym mhlith p!ant gwragedd,
ni chodoíld neb mwy nag
loan Fedyddiwr: er hynny
yr hwn syd'd leiaf yn nheyruas
nefoedd, sydd fwy nag ef
12 Ac o ddyddiau loan Fed-

yu treisio teyrnas nefo , _
threisw^r sydd yn ei chipio hi. I

13 Canys 'yr hoU bropnwydi i

a'r gyfraith a brophwydasant
|

hyd loan.
j

14 Ac osewyllysiwcheidder- !

15 Y neb sydd ganddo glust- '

iau i wrandaw, gwrandawed. :

16 H Eithr i ba beth y cyflfel

ybaf fi y genhedlaeth hon?
Cyffelyb yw i blant yn eistedd

yn y marchnadoedd, ac yn
ilefain wrth eu cyfeiUion, 1

17 Ac yn dywedÿd, Oanasom 1

bibell i "chwi, ac ni ddawnsias-

1



och ; canasom alamad i chwi
ac ni chwynfanasoch.
18 Canys daeth loan heb na
bwytta nac yfed ; ac meddant,
T mae cythraul ganddo.
19 Daeth Mah y dyn yn

bwytta ac yn yfed ; ac medd-
ant, Wele ddyn glwth, ac
yfwT gwin, cyfaill publicanod
a phechaduriaid. A doeth-
iiieb a gyflawnhâwyd gan ei

phlant ei hun.
20 t Yna y dechreuodd efe

edliw i'r dinasoedd jn y rhai

y gwnaethid y rhan fwyaf o'i

weithredoedd nerthol ef , am
! nad edifarhasent

:

21 Gwae di, Chorazin ! gwae
di, Bethsaida! canys pe
gwnaetliid yn Tyrus a Sidon

y gweithredoedd nerthol a
wnaethpwytl ynoch chwi, hwy

i

a edifarhasènt er ys talm

I

mewu sachlîan a lludw.

I

22 Eithr meddaf i chwi, E.s-

!
mwTthach fydd i Tyrus a
Sidòn yn nydd y farh, nag
i cliwi.

:
23 A thydi, Capemaum, yr
hon addyrchafwyd hyd y nef,

I

a dynnir i lawr hyd yn uffern :

: canyspegwnaethidyn Sodom
j
y gweitliredoedd nerthol a
wnaethpwyd ynot ti, hi a
fuasai yn aros hyd heddyw.
24 Eithr yrydwyf yn dywed-
yd i chwi,Y bydd esmw^thach
i dir Sodom yn nydd y farn,

nag i ti.

1 25 í Yr amser hwnnw yr

i
attebodd yr lesu. ac y dywed-

' odd, I ti >T ydwyf yn dîolch,
O Dad, Arglwydd nef adaear,

I

am i ti guddib y pethau hyn
,
rhag ydoethion a'r rhai deâll-

; us. a'ù datguddio o honot i rai

I
bychain:

ì. MATTHEW, XI, XII.

26 lë, Ü Dad ; canys felly y
rhyngodd bodd i ti.

27 Pob peth a roddwyd i nii

gan fy Nhad ; ac nid 'edwyn
neb y Mab ond y Tad ; ac nid
edwyn neb y Tad ond y Mab.
a'r Au'Tt yr ewjllysio y Mab ei

ddatguddio iddo.

28 1i Deuwch attaf fi bawb
a'r y sydd yn flinderog ac yn
llwythog, a mi a esmwythâf
arnoch.
29 Cymmerwch fy iau ar-

noch, âdysgwchgennyf; can-
ys addfyn ydwyf, a gos-
tyngedig o galou : a chwi
a gewch orphwysdra i'ch

eneidiau :

30 Canys fy lau gpdd es-

mwyth,a'mi)âichsyddy.sgafn.

PENNOD XII.

;
YR amser hwnnw yr aeth

yr lesu ar y dydd Sab-
bath trwy yr d : ac yr oedd

.

chwant bwyd ar ei ddi.sgybl-

ion, a hwy a ddechreua.saut
dynnu tywys, a bwytta.
2 A piian welodd y Phari-

seaid, hwy a ddywedasant
WTtho, AVele, y mae d / ddi.sg-

yblion yn gwneiuhur \t liyn

nid yw rydd ei wneuthur ar y
Sabbath.
3 Ac efe a ddjTvedodd wrth-

ynt, Oni dda'rllenasoch pa
beth a wnaeth Dafydd, pan



oedd chwant bwyd arno ef,

a'r rhai oedd gyd âg ef ?

4 Pa fodd yr aeth efe i niewn
i d Dduw, ac y bwyttaodd y
bara gosod, jt hwu nid oedd
rydd iddo ei fwytta, nac i"r

rhai oedd gj'd âg ef, ond yn
unig i'r oflfeiriaid ?

5 Neu oni ddarllenasoch yn
y gyfraith, fod yr offeiriaid ar

y Öabbathau yn y deml yn
halogi y Sabbath, a'u bod j'u

ddigerydd ?

6 Eithr yr ydw^f yn dj'wed-
yd i chwi, fod yma un mwy
na'r demL
7 Ond pe gwybasech beth
yw hyn, Trugaredd a ewyll-
ysiaf, ac nid aberth, ni farn-
asech chwi yn erbyn y rhai
diniwed.
8 Canys Arglw^dd ar y Sab-
bath hefyd yw Jlab y dyn.
9 Acwediiddoymadaéloddi

jTio, efe a aeth i'w syiiagog
hwyíit.

10 H Ac wele, yr oedd dyn a
chanddo lawwedi gwywo. A
hwy a ofynasant iddo, gan
ddywedyd, Ai rhydd iachâu
ar y Sabbathau ? fel y gallent
achwyn amo.
11 Àc efe a ddywedodd wrth-

ynt, Pa ddyn o honoch fydd
. a chanddo un ddafad, ac o
syrth honno mewn pwll ar y

1

dydd, Sabbath, nid ymeifl yn-

j

ddi, a'i chodi allan ?

1

12 Pa faint gwell gan hynny
j

j-dyw dyn na dafad ? Feüy
rhydd ýw gwneuthur yn dda

i ar y Sat)bathau.

I
13 Yna y dywedodd efe WTth

\ y dyn, Estyn dy law. Ac efe
â'i hestynodd ; a í a wnaed
vn iach, fel y Uall.

I

" 14 ^ Yna yr aeth y Phari-

1. MATTHEW, Xn.
seaid allan, ac a ymgj-ng-
horasant yn ei erbyn ef, pa
fodd Ydifethentef.
15 A'r lesu gan wjbod, a
giModd oddi yno ; athorfeydd
lawer a'i canlynasant ef, ac
efe a'u hiachao'dd hwynt oll

;

16 Ac a orchymynodd idd-
ynt, na wnaent ef yn gy-
hoedd

:

17 Fel y cj'flawnid jt hj-n a
ddywedasid trwy Esaias y
prophwyd, gan ddywedyd.
18 Wele fy ngwasanaethwr,

jT hwn a ddewisais ; fy an-
wylyd, yn yr hwn y mae fy

enaid yn foddlawn: gosod-
af fy yspryd arno, ac efe a
draetha farn i'r Cenhedloedd.
19 Nid ymrvson efe, ac ni

lefain, ac ni chlyw neb ei lais

ef yn yr heolydd.
20 Corsen ysig nis tyrr, a llin

yn mj'gu nis diffydd. hyd oni
ildygo efe allan farn i fuddug-
oliaeth.
21 Ac yn ei enw ef y go-

beithia y Cenhedloedd.
22 H Yna y dygpwyd atto
un cytiireulig, dall, a mud:
ac efe a'i hiachaofld ef, fel y
Uefarodd ac y gwelodd y dall

a mud.
23 A'r holl dorfeydd a syn-
nasant, ac a ddywedasant, Ai
hwn yw mab Dafydd ?

24 Éithr pan glybu y Phari-
seaid, hwy a ddywedasant,
Nid yw hwn yn bwrw allan
gythreuhaid, ond trw^ Beel-
zêl)ub pennaeth y cythreul-
iaid.

25 A'r lesu yn gwybod en
meddyliau, a ddj-wedodd
wrthynt, Pob teyrnas wedi
ymrannu yn ei herbyn ei hun,
a nngliyfanneddir ; a phoh



dinas neu dt wedi
,

jii ei erbyn ei hiin, jii saif.

26 Ae os Satan a fwrw aìlan

Satau, efe a ymrannodd yn
ei erbyn ei hun : pa wedd
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î

ymrannu y gellwch lefam petbau da, a
!

jii saif. chwi yn ddrwg ? canys o hel-

aethrwydd y galou y llefara

y genau.
|

"5 Y dyn da, o dry.sor da y
j

gau hýnny y saif ei deyrnas galon, a ddwg allan heîhau
|

ef ? da : a'r dyn drwg. o"r trysi-r

27 Ac os tr\\-y Beelzebub yr dnvg, a ddwg allau bethau
ydwj-f fì yn bWTW allan gyth- dnvg.

|

reuliaid, trw^ bwy y mae eich
]

36 Eithr jt ydwyf yn dy- '

plant chwi yn eu bwTw huynt wedyd wrthych, ]\Iai am bob
}

allan ? am hynny y byddant gair .segur a'ddywedo dynion, i

hwy yn famwyr arnoch cbwi- y rhoddant tíwy gj-frif yn
j

28 Eithr os yílwyf fl yn bwrw
;
îiydd y farn,

!

allan gytlireuhaid trwy Ys- 37 Canys wrth dy eiriau y'th '

pryd Duw, ynay daethteyrn-
;

gj-flawnhêir, acwrth dyeifiau
a.s"Dduw attoch. y'th gondemnir.
29 Neu, pa fodd y dichon

j

38 í Yna yr attebodd rhai
i

neb fyned i mewn i d un o'r ysgrifeny'ddion a'r Phari-
oadarn.aZZ!ry7--y=peilioeiddo- seaíd, gan ddywedyd. A-
drefn ef, oildi eitlir iddo yn thraw, ni a chwennychem
gjntaf n^ymo y cadarn ? ac weled an^-jdd gennjt.
jTìa yr yspeilia efe ei dt ef.

; 39 Ac efè a atieb'odd ac a

{

' 30 Y lieb nid yw gjd â mi, ddywedodd wrthynt, Cen-
sydd yn fy erbyn ; a'í neb

,
hedlaeth ddrwg a godineb-

' nid y yu casglli gyd â mi,
\
us sydd yn ceisio arwydd ; ac

! sydd yn gwasgaru. arwydd nis rhoddir iddi, ond
31 ' Am hynny y dywedaf anvydd y prophwyd Jonas : |

wrthych chwi, Pob pechod a 40 Canys fel v bu Jona.«
chabledd a faddeuir 1 ddyn- dridiau a thair "nos ym mol

' ion : ond cabledd yn erbyn y morfil, felly y bydd Mab y i

yr Yspryd Glân ni faddeuir i dyn dridiau a thair nos .

ddynion. y'nghalon y ddaear. I

I

32 A phwy bjamag a ddy-
j

41 Gwr '^Mnife a gyfodant
;

i

wedo air jti erbyn 5Iab y dyn, ' yn y fam gyd â'r genhedlaeth i

fo a faddeuir iddo : ond i)wy hon, ac a'i condemniant hi ; ,

bynnag a ddywedo j'n erbyn am iddynt hwy edifarhàu
i

{

yr Tsprj'd Glân, nis madd- wrth bregeth Jonas: ac wele .

euir iddo, nac yn y byd hwn
nac yn y byd a ddâw.
33 '^'aill ai g\vnewch y pren
yn dda, a'i ffrwj'th yn d'da ; ai

g\vnewch y pren ýu ddrwg,
a'i íîrwyth yn ddr»g: canys
V pren a âdwaenir wrth 'ei

ffrwyth.

34 ( » eppil gwiberod, pawedd

fwy na Jonas yma.
42 Brenhines y dehau a gvf-

'

yd j-n y fam gyd â'r genhecll- ,

aeth hon, ac a'i condemnia
hi ; am iddi hi ddyfod o
eithafoedd y ddaear i glywed
doethineb Solomon : ac'wele

i

fwy na .Solomon yma.
i

43 A phan êl jT'ysprj-d aflaa
.
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l

allan o ddyn, efe a iwlia a

1 iiyd Utìoedcl sychioii, gan 1

jseisio gurphwysdra, ac md
' ìfw yn ei gael.

I

j
44 Yna medd efe, Mi a

iddychwelaf i"n> t o'r lle y
îdeuthtim allan. Ac wedi y
<lelo, y mae yu ei gael yn

i

WRg, wedi ei ysgiibo a't

j drwsio.

I

45 Yna y mae efe yn myn-
ed, ac yn cynimeiyd gyd âg
ef ei hiin saith y.spryd eraill

j

gwaetli nag ef ei hun ; ac

I

wedi iddynt fyned i mewn,
I

hwy a gyfanneddant yno : ac

I
y mae diwedd y dyn hwnnw

! yn waeth na'i ddechreuad.
' Felly y bydd hefytl i'r gen-
I hedlaeth ddrwg hon.

i

46 H Tr^ yr ydoedd efe yn
,
llefani wrth y torfeydd, weie,

j

«' fam a'i fro<lyr oedd yn sef-

:
yll allan.yn ceisio ymddiddan
àgef.
47 A dywedodd nn wrtho,
Wele, y mae dy fam di a'th
frodyr yn sefyll allan, yn ceis-

ioymddiddan â thi.

48 Ac efe a attebodd ac a
ddywedodd wrth yr hwn a
ddywedasai wrtho, Pwy yw

r had mwstard, 33 y surdo
y trysor cTiridiedifr, 45 t/ perl, i

rhwyd. 53 Y moddy dirmygir
I gan ci wladìiyyr ei hun,

YDYDD hwnnw yr aeth
yr lesu allan o'r t, ac

î yr eLsteddodd wrth In, y
1

môr.
2 A thorfeydd lawer a ym-

I

gynnuUasant atto ef, fel yr
' aeth efe i'r llong, ac yr eis-

tedüodd: a'r holl dyrfa a
sajjpdd ar y làn.

3 Ac efe a lefarodd wrthynt
lawer o bethau trwy ddam-
hegion, gan ddywedyd. Wele,
yr hauwr a aeth allan 1 hau.
4 Ac fel yr oedd efe yn hau.
peth a syrthiodd ar Jin y
ffordd ; a'r adar a ddaethant,
ac a'i difa=ant.

5 Peth arall a syrthiodd ar
greigleoedd, lle ni chawsant
fawr ddaear : ac yn y nian yr
eginasant, gan nad oedd idd-
ynt ddyfnder daear

:

6 Ac wedj codi >t haul, y
poethaíant ; ac am nad oedd
ganddynt wreiddyn, liwy a
wywasant.
7 A pheth arall a s)'rthiodd

. , . .
, _, .. ym mhlith y drain ; a'r drain

fy mam i? a phwy ýw fy a godasant, ac a'u tagasant
hwy.

i

8 Peth arall hefyd a svrth-

., iodd mewn tir da, ac a ddyg-
i^ I

a^ant ffrwyth, peth ar ei gan-
' ''"'. arall ar ei ,irj.— :--'--•

! lurodyi

1
49 Ac efe a estyno'îd ei law

I

tu ag at ei ddisgyblion, ac
ddywedotld, Wele fy

;

a'm brodyr i

:

50 Canys pwy bynnag a wna
|

arall ar ei ddegfed arìiugain.
" " s fy Nhad yr hwn sydd 9 Y neb sydd gand.io gl-'

I

ewyllys

I

yn y nefoedd, 'efe yw' fy

I
mrawd 1, a'm chwaer, a'm
riiam.

PENNOD XTTr,
3 Dnmmeei/r hawrr a' r had ; 18 o'i

I

dehongliad. 24 Dammtg yr efrau.

jlust-
iau i wrandaw, gwraadawed.
10 A daeth y di.sgyblion, ac
addywedasant wrtho, Pahara
yr wyt ti yn llefaru wrthynt
trwy ddamhegion ?

11 Ac efe a attebodd ac
a ddywedodd \vrthynt, Am
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j

roddi i chwi wybod dirgelion galon ef. Dyma yr hwn a :

tevma.s nefoedd, ac ni rodd- hauwyd ar^n y ffordd.
|

wjrt iddynt hwy. ; 20 A"r hwn a. bauwyd ar y
j

12 Oblegid pwý bynnag sydd creigleoedd, yw yr hwn sydd i

ganddo, i bwnnw' y rho-lair, yn gwraudaw y gair, ac yn
i

ac efe a gaiff helaethrwydd : ebrwydd trwy lawenydd yn i

eithr pwy bynnag nid oes ei dderbjTi

;

•randdo, oddi'amo ef y dygtr, ''' '^"'' ^'

e. JT hyn sydd gandd(
13 Am hynny yr ydw^f yn

llefaru wrthjTit hw7 ar ddam-
hegion: cauys a hwy yn
gweled,nidydynt yn gweled;
ac yn cl>wêd| nid ydj'nt j-n

ched, nac yn dealL
14 Ac ynddj-nt hwj- y cj-f-

I

lawnirprophwydoUaethEsai-
a<, yr hon sydd j-n dywedyd,
Gaii glywed y clywch, ac nl
ddeallwch; ac yn gweled y
gwelwch, ac ni chanfyddwch

;

1.5 Canys brasâwj-d calon y
bobl hyn. a hwy a glywsant

, à'M clustiau yn drwm, ac a
gauasant eu Uygaid ; rhag
canfod â'u llygaid, a chlj-wed ganfed, arall ei dri-ugeinfed,
* ü clustiau, a deall â'r galon. araîl ei ddegfed ar hugain.

21 Ond nid oes ganddo
wreiddyn ynddo ei hun. eithr

|

dros ainsèr y mae : a phan i

ddelo gorthr'yreder neu erlid

oblegid y gair, jn y ían efe a
rwyitrir.

22 A'r hwn a hanwd jm >

nihlith y drain, yw yr hwn
,

sjdd yn gwTandaw y gair ;
j

ac y niae gofai y byd hwn, a i

thwyll cyioeth. yu tagu y
]

gair! ac v mae yn myned yn
ddiffrwvlh.
23 Ond yr hwn a hanwyd j-n

y tir da. yw jt hwn syüd yn
gwrandaw j' gair, ac yn ei

ddeall ; tef yr hwn sydd yn :

ffiM^lho, ac yn dwyn peth ei

a ihroi, ac 1 mi eu hiachâii
hwynt.
16 Eithr ded^vydd yw eich

Ilygaid chwi, ani eu bod yn
gweled ; a'ch clustiau, am eu
bod yn clywed

;

__ Dammeg arall a osod-

odd efe iddynt, gan ddj-wed-
yd. Tevrnas nefoedd sydd

gj ffelyb' i ddjTi a hauodd had
u'a yn ei faes

:

2-5 A thra jt oedd y dynior
17 Obîegid yn \vir y dywedaf jti cjsgu, daeth ei eljn ef. ac

i chwi, chwennychu o lawer
o brophwydi a rhai cjfiawn
weled y pethau a elwch
chwi, ac nis gwel.^ant ; a

I

chlywed yr hyn a glywch
clml. ac nis dj-wfant

I 18 * Gwrandêwch chwithan
' gan hj-nny ddammeg jr hau-
wr.

,
19 Pan giywo neb air y

deyrnas, ac "heb ei ddealJ, y
mae y drwg j-n dyfod. ac yn

i
cipio jt hjn a hauyyyd yn ei

hauodd efrau jTn mhlith
;

gu-enith, ac a ae'th ymaith.
26 Ac wedi i'r egiiiyn djfu,

a dwyn ffrwjth. yna yr ym-
ddangosodd yr efrau hefyd.

27 A gweision gwr y tj"' a
ddaethaiit, ac a ddj-wedasant
wrtho, Arglwydd, oni hauaist

di had da j-n dy faes ? o ba le

gan hynn y mae jt efrau

ynddo?
2STntan a ddj-wedodd wrth-

ynt, Y geljTi ddyn a wnaeih
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hyn. A'r gweislon a ddywed-
[
lesu y torfeydd ymaith, ac yr

wrtho, A fynni di gan
hyiiny i ui fyned a'u casglu
htv}'nt?

29 Ac efe a ddywedodd, Na
fynnaf; rhag i chwi, wrth
gasglu yr efrau, ddiwreiddio

y gwenith gyd â hwynt.
30 Wadêwch i'r ddau gyd-
dyfu hyd y cynhauaf : ac yn
ani.ser y cynhauaf y dywedaf
wrth y medelwyr, Cesglwch
yn sryntaf yr efrau, a rhwym-
wch hwynt yn ysgubau i'w

Hwÿr-losgi ; ond cesglwch y
g^yenith i'm hysgubor.
31 T Dammeg arall a osod-
odd efe iddynt, gan ddywed-
yd, Cyffelyb yw teyrnas nef-

oedd i ronyn o had mw4ard,

aetli i'r t : a'i ddisgybiion
ddaetha.ìt atto, gan ddywed-
yd, Eglura i m ddammeg
efrau y maes.
37 Ac efe a attebodd ac a
ddywedodd OTthynt, Yr hw;i
sydd yn hau yr had da, yw
Mab y dyn

;

38 A'r maes yw y byd ; a'r

had da, hwynt-hwy yw plant

y deyrnas ; a'r efrau yw plaiit

y drwg

;

39 A'r gelyn yr hwn a'u

hauodd hwyut. yw diafol ; a'r

cynhHuaf yw diwedd y byd;
a'r medelwyr yw yr angehon.
40 Megis gan hynnv y cyn-

,

hullir jT efrau, ac a u Uwyr- \

losgir yn tûn ; felly y bydd
|

yr hwn a gymmerodd dyn ac yn niwedd y byd hwn,
a't hauodd yn ei faes : 41 Mab y dyn a ddenfyn ei

32 Yr hwn yn wir sydd leiaf angelion, a hwy a gyuhullant
o'r holl hadau ; ond wedi jddo aUan o'i deyrnas ef yr holl

dyfu, mwyaf un o'r llys:

ydyw, ac y mae efe yn myned
yn bren ; fel y mae adar y
nef yn dyfod, ac yn nythu yii

ei gangau ef.

33 T üammeg arall a lefar-

odd efe wrthynt ; Cj'fl'elyb

dramgwyddiadau, a'v rhai a
wnant anwredd

;

42 Ac a'u bwriant hwy i'r

fí\vra dàn : yno y bydd wylo-
fain a rhingcian dannedd.
43 Yna y llewyrchay rhai cyf-

iawn fel yr haul, yn nlieyri

yw teyma.s nefoedd i surdoes, as en Tad. l'r hwn sydd
yr hwn a gymmerudd gwraig, ganddo glustiau i wrandaw,
ac a'i cuddiodd me*vn tri gwrandawed.
pheccaid o flawd. hyd oui 44 1Í Drachefn, cyffelyb yw
surodd y cwbL
34 Hyn oll a lefarodd yr

Tesu trwy ddamhegion wrtli

y torfeydd ; ac heb ddammeg
ni lefarodd efe wrthynt

;

teyrnas nefoedd i drjsor wedi
ei guddio mewn maes; yr
hwn wedi i ddyn ei gafîael,

a'i cuddiodd, ac o lawenydii
ani dano, sydd yn myncd

35 Fel y cyflawnid yr hyn a ymailh.ac yn gwerthuyrhyii
ddywedwydtrwyyprophwyd, :

oll a fedd, ac yn prynu y
gaii ddy\vedyd, Agoraf fy maes hwnnw.
iigenau mewn damhegion; I 4-3 T Drachefn, cyffelyb yw
mynegaf bethau cuddiedig er ' teyrnas nefoedd i farclmattâ-

pan seiHwyd y hyd. wr, yn ceisio perlau teg:

36 ^ Yna yr anfonoíld yr I 46 Yr hwn wedi iddo gaffael



j
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, un perl gwerthfawr, a aeth,

i

hynay y mae gan hwn y
uc a werthodd gymmaint oli

!
pethau hyn oU ?

I
ag a feddai, ac a'í pryuodd ef.

|
57 A hwy a rwystrwyd ynddo

i
47 1í Drachefii, cytfeiyb yw

|

ef. A'r lesu a ddywedodd
' 'eyrnas nefoedd i rw)'d a

i wrthynt, Nid yw proi)hwvd
fwriwyd yn y môr, ac a gasgl-
o<ld o bob rhj-w betb

:

48 Yr hon, wedi ei Uenwi, a
ililygasant i'r làu, ac a ei.s-

teddasant, ac a ga^gla^ant y

lieb anrhydedd, ond yn _

wlad ei hun, ac yn ei d ei

hun.
58 Aç ni wnaeth efe nem-
mawr o weithredoedd nerthol

, IJUlCgiU t

.h hwyiit.



7 O ba herwydd efe a addaw-
odd, trwy Iw, roddi iddi beth
bynnag a ofynai.

8 A hithaii, wedi ei rhag-
ddysgu gan ei mam, a ddy-
wedodd, Dyro i mi yma ben
Toan Fedyddiwr mewn dysgl.
9 A'r bienhin a fu drist

ganddo: eithr o herwydd y
llw, a'r rhai a eisteddent gyd
âg ef wrtli y ford, efe a orchy-
mynodd eiroi e/ iddi.

10 Ac efe a anfonodd, ac
a dorrodd ben loan yn y
carchar.

dygpwyd ei ben ef
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17 A hwy a ddyweda-ant
wnho, Nid oes gennym ni

yma ond pùm torth, a dau
bysgodyn.
Ì8 Ac efe a ddy^vedodd,
Dyg^Ych hwyiit yma i mi.
19 Ac wedi gorchymyn i'r

torfeydd eisiedd ar y gwellt-
glas, a chymmeryd y pùm
lorth a'r ddau hysgodyn, efe

a edrychodd i fynu tu a'r nef,

ac a fendithiudd, ac a dor-
rodd ; ac a roddes y torthau
i'r disgyWion, a'r disgybUon
i'r torfeydd.
20 A hwynt oll a fwytta?ant,

mewn dysgl, ac a'i rhoddwyd ac a gawsant eu digón
i'r llangces: a hi a'i dug e/ godasant o'r briw-f\\7d oedd

|

i'w mam.
12 A'i ddisgyblion ef a

ddaethart. ac a g>-mmeras-
ant ei gorph ef, ac a'i claddas-
ant ; ac a aethant, ac a fyneg-
asant i'r lesu.

y'ngweddill, ddeuddeg bas-
gedaid yn llawn.

|

21 A'r rhai a fwyttasent oedd
\

ynghylch pùm mil o wr,
j

heb law gwragedd a phlant.
22 1 Ac yn y fan y g}Trodd

13 1 A phan glybu yr lesu,
i

yr Tesu ei ddisgj'blion i fyned
efe a ymadawodd oddi yno
mewn Uong i anghyfanneddle
o'r neiUdu : ac wedi clywed
o'r torfeydd, hwy a'i canlyn-
asant ef ar draed allan o'r

dinasoedd.
14 A'r lesn a aeth allan, ac
a welodd dyrfa fawr, ac a
dosturiodd wrthynt ; ac efe a
iachaodd eu clei'fion hwynt.
15 T Ac wedi ei myned hi
yn hwyr, daeth ei ddisgyblion
atto, gan ddywedyd, Y lle

sydd anghyfannedd. a'r awr
a aeth weithian heibio : goll-

wng j dyrfa ymaith, fel yr
eîont i'r pentrefl, ac y prj-nont
iddynt fH'yd.

16 A'r lesu a ddywedodd
wrthynt, Nid rhaid iddynt
fyned jTnaith : rhmldwch
chwi iddynt beth i'w fwytta.

'r llong, ac i fyned i'r làn
arall o'i flaen ef, tra fyddai
efe yn golhvng y torfeyod
ymaîth.
23 Ac wedi iddo ollwng y !

torfeydd ymaith, efe a esgyn-
j

odd i'r mynydd wrtho ei
|

hun, i weddîo: ac wedi ei
|

hwyrhâu hi, yr oedd efe yno l

yn unig.
í

24 A'r llong oedd weithian
|

y'nghanol y môr, yn drallod-
j

us gan donnau : canys gwynt
I

gwrthwynebus ydoedd.
|

25 Ac yn y bedwaredd wylfa
o'r nos yr aeth yr lesu attynt,
gan rodio ar y môr.
26 A phan welodd y dlsgyhl- '

ion ef yn rhodio ar y môr,
j

dychrj'nasant, gan ddywedyd.
Drychiolaeth ydyw. A hwy

|

a waeddasant Tìiàíg ofn.
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27 Acyn yjnan y llefarodd yw y peth svddyn myntd

yr lesu wTthynt, gan ddywed- I

gfnauyn haioi;tdyn ; ì\.

yd, C\-mmenvch gysur: myfl
| "^h^fotdì^maJJ^T

ydyw ; nac ofnwch. ! , .. ...
23 A Phetr a'i hattebodd,

ac a ddywedodd, Arglwydd,
os ty(.li ^'w. arch i mi ddyfod
attat ar y dyfroedd.
29 Ac efe a ddywedodd,
Tyred. Ac wedi i Petr ddis-

gyn o'r llong, efe a rodiodd
ar y dyfroedd. 1 ddyfod at yr

Phariseaid, y rhai oedd
o Jern.^alem, a ddaethant at
yr lesu, gan ddj-wedyd,
2 Paham y raae dy ddisgybl-

ion di yn troseddu tratìdod-

Tesíi.
' '

'
\ iad yr hynaflaid ? canys nid

30 Ond pan welodd efe y ' ydynt yn golchi eu dwylaw
gwynt yn grj'f. efe a ofnodd

:

a phan ddechreuodd suddo,
efe a lef(xld, gan ddywedyd,
Arglwydd, cadw fi.

31 Ac yn y man jt estj-nodd
}T lesu ei law, ac a ymaflodd
ynddo ef, ac a ddywedodd
wrtho, Tydi o ychydig ffydd,

paham y petnisaist ?

32 A phan aethant hwy i

mewn i'r Ilong, peidiodd y
gwynt.
33 A daeth y rhai oedd jn y

llong, ac a'i haddola.sant ef,

gan ddywedyd, i'n wir Mab
Puw ydwyt ti.

34 '< Ac wedi iddynt fyned
trosodd, hwy a ddaethânt i

dir Gennesaret.
33 A phan atlnabu gwr y

pan fwýttaont fara.

3 Ac efe a atteb<xld ac a
ddywedodd wrthynt, A pha-
ham yr ydych chwi yn tros-

eddu gorchymyn Diiw trwy
eich traddodiai'l chwi ?

4 Canys Duw a orchj'myn-
odd, gan ddywedyd, Anrhj'-
dedda dy dad a'th fam : a'r

hwn a felldithio dad nen
fam, Uadder ef yn farw.

5 Eithr yr ydych chwi yn
dywedyd, P«7 bj'nnag a ddy-
w'edo wrth ei dad neu ei fam,
Khodd yw pa beth bynnag y
ceit lês oddi wrthyf tí, ac ni

anrhydeddo ei dad neu ei

fani. difaifydd.
6 Ac fel hyn y gwnaethoch
ihymyn Duw yn ddiiyni

7 O ragrithwyr, da y pro-
phwydodd E.saìas am danoch
chwi, gan ddywedyd,
8 Nesâu y mae y bobl hyn

attaf â'u genau, a'm han-
rhydeddu â'u gwefusau ; a'u

calon sydd bell oddi wrthyf.

9 Eithr j;n ofer y'm hanrhy-
deddant i, gan ddjsgvi gor-

iw tnvytutraddodiad. i
chymynion dyniou 'yn ddy.sg-

in .- 11 y/i dys^u nad eidiaeth.

amgylch,ac a ddyga.sant atto

y rhai oll oedd mewn anliwyl

;

36 Ac a attolygasant iddo
gael cyflwrdd yn unig ag
ymyl ei wisg ef: a chynuifer
agagyffj'rdd(xld, a lachâwyd.

PENNOD XV.
3 Criìt ytf nrçyhoeddt yr yserifsn'



j
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10 í Ac wedi Iddo alw y

j

yno, ac a giliodd i

I
dyrfa atto, efe a ddywedodd Tyrus a Sidon.

j
wrthynt, Clywch, a deallwch.
11 Nid yr hyn sydd yn myn-

^
ed i mewn i'r genau, sydd ac a lefodd, gan ddywedyd

j

yn halogi dj'n ; ond JT hyn ' «"-fh" TiriifTo>-Vi.-i iiji-*v.<rr n

I

sydd yn dyfod allan o'r genau,
;
hynny sydd yn halogi dyn.

: 12 Yna y daeth ei ddisgybl-
ion atto, ac a ddyweda-sant

!
wrtho, A wyddost ti ym-

!
rwystro o'r Phariseaid wrth
glywed yr ymadrodd hwn ?

! 13 Ac yntau a attebodd ac a
ddywedodd, Pob planhigyn

j

yr hwn nis planuodd fy Nhad
j

nefol, a ddiwreiddir.
! 14 Gadêwch iddynt : tywys-
1 ogion deillion i'r deiHiou
I
ydynt Ac os y dall a dywys
y dall, y ddau a syrthiant yn

15 A Phetr a attebodd ac a
ddywedodd wrtho, Eglura i

ni y ddammeg hon.
16 A dywedodd yr Tesu, A
ydych chwithau etto heb dde-
all?
17 Onid ydych chwi yn deall

etto, fod yr hyn oll sydil yn
myned i mewn i'r genau, yn
cilio i'r bola, ac y bwrir ef
allan i'r geudy ?

18 Eithr y pethan a ddeuant
allan o'r gênau. sydd yn dyfod
allan o'r galon ; a'r pethau
hynny a halogant ddyn.
19 Canys o'r galon y mae
meddyliau drwg yn dyfod
allan, lladdiadau, torr-priod-
asau, godineliau, Iladradau,
cam-dystiolaethavi, cablau

:

20 Dyma y pethau sydd yn
halogi dyn : eithr bwytta ä
dwylaw heb olchi, ni haloga
ddyn.
21 ' A'r Tesu a aeth oddi

22 Ac wele, gwraig o Canaan
a ddaeth o'r parthau hynny,

wrtho, Trugarhâ wrth.yf,

Arglwydd, Fab Dafydd : y
mae fy merch yn ddr%vg ei

hwyl gan gythraul.
23 Eithr nid attebodd efe

|

iddi un gair. A daeth ei
j

ddisgylilion atto, ac a attolyg-
asant iddo, gan ddywedyd,
Gollwng hl ymaitb ; canys y
mae hi yn Uefain ar ein hoL
24 Ac efe a attebodd ac a
ddywedodd, Ni'm danfonwyd
i ond at ddefaid coUedig t
Israel.

25 Ond hi a ddaeth, ac a'i

haddolüdd ef, gan ddywedyd,
Arglw>dd. cymmorth fi.

2(J Ac efe a attehodd ac a
ddywedodd, Nid da cymmer-
yd bara y plant, a'i fwrw i'r

cwn.
27 Hithau a ddywedodd,
Gwir jw, Arglwydd : canys y
mae y cwn yn bwytta o'r

briwsion sydd yn syrthio oddi
ar fwrcid eu harglwyddi.
28 Yna yr attebodd yr Tesii,

.ac a ddywedodd wrthi, Ha
wraig, mawr ÿw dy ffydd

:

bydded i ti fei yr wyt yn
ewjllysio. A'i merch a lach-
àwyd o'r awr honno allan.

29 t A'r lesu a aeth oddi
yno, ac a ddaeth ger Ilaw
môr Galilea; ac a esgynodd
i'r mynydd, ac a eisteddodd
yno.
30 A daeth atto dorfeydd

lawer, a chanddynt gyd â
hwynt gloíBon, deilIion,mud-
ion, anafusion, ac eraill lawer:

a hwy a'u bwriasant i lawr
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wrth draed yr lesu, ac efe long, ac a ddaeth i barthau
a'u hiacbaodd hwynt

:

j

Magdala.
Fel y rhyfeddodd y torf-

j

eydd, wrth weled y mudion
yn llefaru. y rhai anafus yn
iach, y clufBon yn rhodio, a'r

]

deillion yn gwéled : a hwy a
ogoneddâsant Dduw Israel.

32 í A galwodd yr lesu f i

ddisgyblion atto, ac a ddy-
wedodd, Yr ydwyf yn los-

turio wrth y dyrfa ; canys y
maent yn aros gyd â mi dri-

diâu weitliian, ac nid oes
gandciynt ddun i'w fwytta

:

ac nid ydwyf yn ewyllysio eu
gollwng hwynt ymaith ar eu
cythlwiig, rhag eu llewjgu ar

y tîordd.

33 A'i ddisgyblion a ddy-
wedent wrtho, ba le y caem
ni gymniaint o fara yn y di-

ffaethwch, fel y digonid tyrfa

gjmuiaint ?

34 A'r lesu a ddywedai
wrthynt, Pa sawl torth sydd
gennych ? A hwy a ddywejas-
ant, Saith, ac ycliydig bysg-
od bychain.
35 Ac efe a orchjTnyuodd

i'r torfeydd eistedd ar y
ddaear.
36 A chan gymmeryd y

saith dorth, a'r pysgod, a dî-

olch, efe a'ît lorrodd, ac a'w
rhoddodd i'w ddisgyblion, a'r

difgyblion i'r dyrfa.

37 'A liwy oll a fwj'tta.sant,

ac a gawsant eu digon ; ac a
g(xlasant o'r briw-fwyd oedd
y'ngweddill, saith fasgedaid
yn llawn,

38 A'r rîiai afwyttasant oedd
Ijedair mil o r, heb law
gwagedd a phlant.

I

39 Ac wedi iddo oUwng y
[
torfeydd ymaith, efe a aeth i

PENNOD XVI.
y Phariieaid yn eofyn anct/dd.
/e'si* vn rHÿbuddio ei ddii^yblìim
m lefuin y Fhariseaid a' r Sadu.
taid. VA Tub u bobl am Grist,
6 a chytýti Petr am dano. 21

"^ r-fyne^ ei farwoiaeth:
'u Petr23 yn ceryddu \

AC we(
. Sad

I jniri a fynnent ei ganlyn
yn y groe».

'r Phariseaid a'r

Saduceaid ddyfod atto,

.- _ demtio, liwy a attolygas-

ant iddo ddangoa iddynt
arw^dd o'r nef
2 Ac efe a attebodd ac a
ddywedodd wrtliynt, Pau
fyddo yr hwyr, y dywedwch,
Tywydd teg ; canys y mae yr
wybr yn goch.
3 A'rbore, Heddjrwdryccin;
canys y mae yr wybr yn goch
ac yn bruddaidd. O ragrith-

wyr, chwi a fedrwch ddeall
wyneb yr wybreu ; ac oni
fedrwch arwyddion yr am-
serau ?

4 Y mae cenhedlaeth ddrwg
a godinebusyn ceisio arwydd;
ac arwydd nis riioddir iddi,

ond arwydd y prophwyd Jo-
nas. Ac efe a'u gadawodd
hwynt, ac a aeih yniaith.

5 Âc wedi fiyfod ei ddisgybl-
ion ef i'r làn arall, hwy a
oUyngasent dros gôf gym-
meryd bara go.wldynt.

6 í A'r lesu a ddywedodd
wrthynt, Edrychwch ac ym-
ogelwch rhag surdoes y
Phariseaid a'r Saduceaid.
7 A hwy a ymresjmmasant
yn eu plith eu liunaiu gau
ddjrwedyd, Hyn sydd am na
chymmerasom fara gennyyi
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8 A'r lesu yn gwybod, a 1 18 Ac yr ydwyf finnau yn
ddywedodd wrtbynt, Chwy- dywedyd i ti, mai ti yw Petr,
chwi o ychydig ffydd, paham i

ac ar y graig hon yr adeiladaf

, . dych yn ymresyi
eich plith eich hunain, ani na
chymmerasoch fara gyd û
thwi í

9 Onid ydych chwi yn deall
etto, nac yn cofio pùin torth

y pùm mil, a pha sawl bas-
gedaid a gymmerasoch i fynu?
10 Na saith dorth y pedair

mil, a pha eawl cawellaid a
gymmerasoch i fynu ?

11 Pa fodd nad ydych yn
deall, nad ara fara y dywedais
wrthych, ar ymogelyd rha^
surdoeá y Phariseaid a'r Sa-
duceaid ?

12 Yna y deallasant na ddy-
wedasai efe am ymogelyd
rhag surdoes bara, ond rliag

fy eglwys; a phýrth uffern
nis gorchfygant hi.

19 A rhoddaf i ti agoriadau
teyrnas nefoedd : a pha beth
bynnag a rwymech ar y
ddaear, a fydd rhw^medig yn
ynefoedd ; aphabetlibynnag
a ryddhâech ar y ddaear, a
fydd wedi ei ryddliâu yn y
nefoedd.
20 Yna y gorchymynmld efe

i'w ddisgyblion, na (idywed-
ent i ueb mai efe oedd lesu
Grist.

21 1Í hyimy allan y de-
chreuoddyr lesu ddangosi'w
ddisgyblion fod ynrhaid iddo
fyned i Jenisalem, a dioddef
Uawer gan yr henuriaid, a'r

j

aolirawiaeth y Phaiiseaid a'r aröh-offeiriaid, a'r ysgrifen-

I Saduceaid. yddion, a'i ladd, a chyfodi y
I

13 í Ac wedi dyfod >t lesu i trydydd dydd.
!
dueddau Cesarea Pliilippi, 22 A Phetr, wedi ei gjTn-

1 efe a ofynodd i'w ddisgyblion, meryd ef atto, a ddechreuodd
!
gan d(iywedyd, Pwy y mae

!
ei geryddu ef, gan ddywedyd,

' dynion yn dywedyd fy mod
j

Arglwydd, trugarhà wrthyt

I

i, Mab y dyn "? dy hun ; nis bydd hyn i ti.

!
14 A hwy a ddywedasant,

I
23 Ac efe a drodd, ac a ddy-

Rhai, VKii loan Fedyddiwr,
a rhai, mai Elias, ac erail!,

niai Jeremias, neu un o'r
prophwydi.
15 Efe a dJywedodd wi-thynt,
und pwy meddwch chwi
ydwyf fi ?

16 A Sinion Pefj a attebodd
ac a ddywedodd, Ti yw y
Crist, Mab y Duw by w.
17 A'r lesu gan atteb a ddy-
wedodd wrtho, Gwn dy fyd
di, Simon mab Jona: canys
iiid cig a gwaed a ddatgudd-
iodd hyn i ti, oud fy Nliad yr
ìiwn íi\úd yn y nefoedd.

wedüdd wrtli Petr, Üos yn fy

ol i, Satan: rhwystr ydwyt ti

i mi: am nad ydwyt yn
syuied y pethau sydd o Dduw,
ond y pethau sydd o ddynion.
24 Tí Yna y dywedodd jt
lesu wrth ei ddîsgybhon, Os
myu neb ddyfod ar fy ol i,

ymwaded ù.g ef ei hun, a
chyfoded ei groes, a cban-
lyned fl.

25 Canys pwy bjTinag a
ewyllysio gadw ei fywyd, a'i

cyll : a phwy bynnag a gollo

ei fywyd o'm plegid i, a'i caLff.

28 Canys pa lesâd i ddyn. os
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ennill efe yr holl fyd, a cholli

ei enaid ei hun ? neu pa beth
a rj'dd dyn yn gyfne^rid am ei

enaid ?

27 Canys Mab y dj-n a ddaw
y'ngogoniant ei Dad gyd â'i

angeliou ; ac yna y rhydd efe
]

i ba»vb yn ol ei weithreiL
|

23 Yn wir y dywetlaf wrth-
i

ych, Y mae rhai o'r sawl ;

sydd yn sefyll yma, a'r ni
j

phrofant an'gau, hyd oni
;

welont Fab y dyn yn dyfod i

yn ei frenhiniaeth.

PENNOD Xyil.
!

1 Gwedd-neicidiad Crist. 14 Y mae

/yriesý et ddiodde/aint ; 24 oc yn
taluieyrnged.

AC ar ol chwe diwmod y '

u cymmerodd yr lesu
Peír, ac lago, ac loan ei

j

frawd, ac a'u dng hwy i fyn-

ydd uchel o'r neilldu
;

i

2 A gwedd-newidiwyd ef ger
eu bron hwy : a'i wjneb a
ddisgleirioJd fel yr haui, a'i

^

ddillad oedd cyn w>-mied a'r
j

goleuiü. I

3 Ac wele, Moses ac Elias a
ymddangosodd iddynt, yn i

ymddidaan âg ef.

4 A Phetr a attebofid ac a
\

ddywedodd wrth yr lesu, '

Arglwydd, da yw i ní fod
yma: os ewyllysi, gwnawn
ma dair pabelí; un i ti, ac
un i Moses, ac un i Elîas.

j

5 Ac efe etto yn Ilefaru,
!

wele, cwmmwl goleu a'u
cysgododd hwynt : ac wele
lef o'r cwmmwl jni d\wedyd,

,

Hwn w fy an\vyl Fab, yn
yr hwn y'm boddlonw^d :

|

gwraiidêwch arno ef.
|

6 A phan glybu y disgj'blion

, XVI. X^^I.
hynny, hwj- a syrthiasant aj

eu hv\-j-neb, ac a oínasant yn
ddirfawr.

7 A daeth jt lesu, ac a gj-
ffyrddodd â hwj'nt, ac a ddy-
wedodd, Cyfodwch, ac nac
ofnwch.
8 Ac wedi iddynt ddj'rchafu

eu Uygaid, ni welsant ueb
ond yr lesu yn unig.

9 Ac fel JT oeddyrt yn
disgyn o'r mynydd, gorchy-
mynodd yr lesu iddyut. gan
ddywedyd, Na ddywedwch
y weledigaeth i neb, hyd
öni adgj'fodo Mab y dyn o

feirsy.

10 A'i ddisgyblion a ofynas-

ant iddo, gan ddywedyd,
Paham gan hynny y mae yr
ysgrifenyddion yu dywedyd,
fod yn rhaid dyfod o Ehas yu
gyntaf?
ìl A'r lesu a attebodd ac a
ddj-wedodd wrthynt, Elîas

yn wir a ddaw yn gyntaf, ac
a edfryd bob peth.

12 Eitlir yr ydwyf fi yn dy-

wedyd i chwi, dàyfod o Elias

eisoes : ac nad adnabuant
h»7 ef, ond gwneuthur o
honynt iddo beth bynnag a
fynnasant : felly y bydd hefyd
i Fab y dyn ddloddef gau-
ddynt hwj'.

13 Yua y deallodd y disg-

yblion mai am loau Fedydd-
iwr y dyweda.sai efe wrth-
ynt.

14 ir Ac wedi eu dyfod hwy
at y dyrfa, daeth atto ry
ddyn, ác a ostj-ngodd iddo ai'

ei íiniau,

15 Ac a ddywedodd, Ar-
glwydd, trugaihâ wTth fy

mab, oblegid y mae efe yn
lloerig, ac yn flín anio : canys
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y mae efe yn syrthio yn y 1

lân yn fynych, ac yu y dwfr
yn fynych.
16 Ac mi 3*1 dygais ef at dy

'

ddisgyblion di, ac ni allent
hwy ei iachân ef.

17 A'r lesu a attebodd ac a
ddywedodd, genhedlaetli
anfifyddlawn a throfaus, pa
hyd y byddaf gyd â chwi ? pa
hyd y dioddefaf chwi? dyg-
wchef ymaaltafü.
18 A'r Ie.su a gerj'ddodd y

cythraul ; ac efe a aeth allan
o hono : a'r bachgen a iach-
âwyd o'r awr honno.
19 Yna y daeth y di.sg}blion

at }T lesu o'r neilldu, ac y
dywedasant. Paharana allem
ni ei fwrw ef allan ?

20 A'r lesu a ddywedodd
WTthynt, üblegid eich ang-
hrediniaeth : canys yn wir y

I dywedaf i chwi, Pe bai gen-
I nych ffydd megis gronyn o
had mwstard, chwi a ddy-
wedech WTth y mynydd hwii,
Symmud oddi yma draw ; ac
efe a symmudai : ac ni bydd
dim aramhosibl i chwi.
21 Eithr nid â y rhywogaeth
hyn allan, ond trwy weddi ac
ympryd.
22 1í Ac fel yr oeddynt hwy
yn aros yn Galilea. dywedodd
yr Tesu wrthynt,, Mab y dyn
a draddodlr i ddwylaw dyn-
ion:
23 A hwy a'i lladdant; a'r

trydydd dydd y cyfyd efe.

A' hwy a aethant yn drist

iawn.
24 1 Ac wedi dyfod o honynt

i Capernaum, y rliai oedd yn
derbyn arían y deyrnged
a ddaethant at Petr. ac a
ddywedasant. Onid yw eich

XVII, XVIII.
1

athraw chwi yn talu teym-
ged?
25 Tntau a ddywedodd,
Ydyw. Ac wedi ei ddyfod ef
i'r t, yr lesu a aclmbodd ei

flaen ef, gan ddywedyd, Beth
yr wyt ti yn ei dybied, Simon ?

gan "bwy y cjTnmer brenhin-
oedd y ddaear deyrnged neu
dreth ? gan eu plant eu hun,
ynte gan estroniaid ?

26 Petr a ddywedodd wrtho,
Gan e.stroniaid. Yr lesu a
ddywedodd wrtho, Gan hyn-
ny y mae y plant yn rhydd-
io'n.

27 Er hjTiny, rhag i ni eu
rli«ystro hwj', dos i'r môr, i

hwTW fach, a chymmer y
pysgodyn a ddêl i fynu yn
gjntaf ; ac wedi i ti agoiyd ei

safn, ti a gei ddarn o arian

:

cymmer hwnnw, a dyro idd-
ynt drosof fi a thithau.

PENNOD XVIII.
1 Crist yn rhybuddio eì ddisEryblìon i

fod yn ostyngedig ac'yn ddiniwed

;

7 í ochelyd ~rhwystrau,ac na ddir-

mygent y ríiai bychain .'15 yn
dytgu pa /odd y rriáe i ni ymdduyn
iu as at etn brodyr, pan wnetont fn
herhyn; 21 a pha tai'.l etíaith y
maddeunn iddynt : 23 yr hyn beth 'y

unaethai drugaredd á'i gydym- '

maith.

AR yr awT honno y daeth

y disgyblion at yr lesu,
,

gan ddyw'eilyd, Pwy Rydd >

fwyaf yn nheyrnas nefoedil ?

2 A'r lesii a alwodd atto

fachgennyn, ac a'i gosouodd
yn eu canol hwynt

;

3 Ac a ddywedodd, Yn wir

y dywedaf i chwi, Oddi eitlir
,

eich troi chwi, a'ch gwneuth»
j
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iir fel plant bychain, nid bydd gan ddyn gaut o ddef-
ewcD cbwi ddim i mewn i i

aîd. a niyned o un o honynt
deyrnas nefoedd. ar ddisberod ; oni âd efe \t

4 Pwy bynnag gan hynny amyn un cant, a myned ì'

a'i gostjTigo ei hunan fel y myiiyddoedd, a chêisio yr
bachgeûnyn hwn, bwnnw yw

;
hon a aeth ar ddisberod ?

y mwjaf'yn nheyrnas nef-
!

13 Ac os bydd idd'» ei chael
bedd. * hi, yn wir meiidaf i chwi, y
5 A phwy b\-nnag a dder- maë yn llawenhâu am honno
bynio gjfryw fachgennyn yn ,

mwy nag am }t amyn un
fy enw i, a'm derbyn i. cant y rhai nid aethaut ar
"n A phwy bynnag a rwystro ddisbêro<l.

un o'r rtíai "bychain liyn a 14 Felly nid yw ewyllys eich
gredant ynof íì, da fyddai I Tad yr hwn sydd yn y nef-

iddo pe crogid maen melin oedd, gyfrgolii yr un ó'r rai

ameiwddf,a'ifoddiyneigion
;

bychainhyn.
y môr. ' Ì5 % Ac os pecha dy frawd
" 7 í Gwae V byd oblegid ' i'th erbyn, dos, ac argyhoedda
rhwystrau ! caiiys änghenraid ef rhyngot ti ac ef ei hun.

ile a wrendy amat, ti a
ennillaist dy frad.
16 Ac os efe ni %vrendy,
cymmer gyd à thi etto un
neu ddau, fel y'ngenau dau

' - •- y byddo

yw dyfod rhwystrau ; er hyn-
ny gwae y dyn hwnnw trwy
yr hwn y daw y rhwystr

!

8 Am íiynny os dy law neu
' dy droed" a'th rwystra, torr
liwynt ymaith, a thafl oddi

[

neu dri o dyst
wrthyt : gwell yw i ti fyned i

j

pob gair yn safadi

niew"n i'r bywyd yn gloff, neu I 17 Ac os efe ni WTendy
yn anafus, nag a'chennyt

I
amynthwy,dywed i'reglwys":

I

ddwy law, neu ddau droetl,
|

ac "os efe ni wrendy ar yr
dy daflu i'r tân tragj'wyddol.

I
eglwys chwaith. bydded ef i

; 9 Ac os dy lygad" a'tb i ti megis yr ethnig a'r publi-
rwTStra, tyn ef allan, a thafl ' can.
oddi wTthyt : gwell yw i ti yn

\
18 Yn wir meddaf i chwi,

un-Uygeidiog fyned" i mewn Pabethaubynnagarwymoch
i'r bÿw}-d, nag" a dau lygad ar y ddaear, fyddant w'edi eu
gennytdy daflu i dân ufferiL i

rhv\ymo yn 'y nef: a plia

10 ëdrychwch na ddimiyg- 1 bettíau bynnag a ryddhaoch
rtch }T ùn o'r rhai bychàin

j

ar y ddaear, a fyddant wedi
ii\n : canys \t ydwjf jn dy- ' eu rhyddhâu yn y nef.

.' w'edyd i chi, "fod eu hang- 19 Trachefn meddaf i chwi,
•^' hwy yn v nefoedd bob Os cydsjTiia dau o honoch ar

torrn)ijrn gwêled wjTieb fy y ddaeâr am ddira oU beth

,
.
^'^ '• ^yr hwTi sydd yn v

]

bvnnag a'r a ofynant, efe a
/ lon wr(L '

; wneir iddynt gan fy Nhad yr
achos riys daeth Mab y dyn i

;

hwn sydd"yn y nefo"edd.
,

I

nid d%T hyn a gollasid. ' 20 Cànys Ue mae dau neu
Jj__:^th dybygwch chwi ? ' dri 'wed'i ymgynnuU yn fy

,
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enw i, yno yr ydvvyf yn eu yf, a mi a dalaf i ti y cwbl
cauol hwynt. olí.

21 1 Yna y daeth Petr atto ! 30 Ac nis gwiiai efe; ond
ef, ac a ddywedodd, Ar-

j

myned a'i fwrw ef y'ngharch-
glwydd, pa s;iwl gwaith y |

ar, hyd oni thalai yr hyn
pecha fy mrawd i'm herbyn, 1 oedd ddyledus.
ac y maddeuaf iddo ? ai hyd

[

31 A phan welodd ei gyd-
seithwaith? weision y pethau a wnelsid,
22 Yr lesu a ddywedodd

i
bu ddrwg dros ben ganddynt

:

witho, Nid ydwyf yn dywed- ! a hwy a ddaethant, ac a
yd wrthyt, Hyd seithwaith; ' ' " ' .—-i^ —

-

ond, Hyd ddengwaith a thri-

ugain seithwaith.
23 1 Am hynny y cyífelybir

teymas nefoedd i ryw frenhin
a fynnai gael cytrif gan ei

weisioa.
24 A phan ddechreuodd

gyfrif, fe a ddygwyd atto nn
a oedd yn ei ddyled ef ddeng
mil ò dalentau.
2.5 A chan nad oedd ganddo
ddim i dalu, gorchymynodd
ei arglwydd ei werthu 'ef, a'i

wraig, a'ì blant, a chwbl a'r a
feddai, a thaUi y ddyled,

26 A'r gwa.s a syrthiodd i

lawr, ac a'i haddolodd ef, gan
ddywedyd, Arglwydd, bydd
yniarhous wrtliyf, a mi a
dalaf i ti y cwbl olL

27 Aii arglwydd y gwas hwn-
iiw a dosturiòdd wriho, ac a'i

gollyngodd, ac a faddeuodd
iddo y ddyled.
28 Ac wedi myned o'r gwas
hwnnw allan, efe a gafodd un
o'i gyd-weision, yr liwn oedd
yn ei ddyled ef ogàn ceiniog:
ac efe a ymaflodd ynddo, ac
a'í llindagodd. gan ddywedyd,
Tâl i miyrhyn sydd ddyledus
arnat.
2y Yna y syrtlnodd ei gyd-
sas wrth ei draed ef, ae a
/nibiliodd ög ef, gan ddy-
wedyd, Bydd ymarhous wrth-

32 Yna ei arglwydd, wedi ei

alw ef atto, a ddywedodd
wrtho, Ha was drwg, madd-
euais i ti yr holl ddyled hon-
no, am i ti ymbil â mi

:

33 Ac oni ddylesit tithau
drugarhâu wrth dy gyd-was,
megis y trugarheais innau
wrthyt ti ?

34 A'i ai^lwydd a ddigiodd,
ac a'i rhoddodd ef i'r poen-
wyr, hyd oni thalai yr hyu oll

oedd ddyledus iddo.
35 Ac felly y gwna fy Nhad

nefol i chwithau, oni fadd-
euwch o'ch calonnau bob un
i'w frawd eu camweddau.

1 Cr

PENNOD XIX.
ìt yt iacháu y cleifion

eih: 10

angenrheidiol : Ì3 yn derbi/n p'ant

bychain : 16 ÿn dyssu i''r ^u-r ifu-

wyddol, 20 ae i fod yn herfaith :" 23
yn dywedyd i'w ddtseyhlion mor
anhadd ydyw ÌT gotudof fyned i

ajdaoi eti òbr irsawl a ymadawant
o dim er miryn ei ganiyn e/_„

j

ABÜ, pan orphenid
lesu yr yinadrl

'

liyn, efe a ymadawodd Ir

lea, ac a ddaeth i derfynf
dea, tu hwnt i'r lorddtì' I



2 A thorfeydd lawer í

lynasant ef ; ac efe a'u hiach-
j

aodd hwynt yno.
3 í A daeth y Phariseaid

atto, gan ei demtio, a dy-
"edyd \mho, Ai cj-freithlawii
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\mhynt, ^'id y\v pawb yn
derbyn y gair hwn, ond y
rhai y rhoddwyd iddjTit,

12 Canys y niae eunucìiiaid
a aned fellý o groth eu mam

;

ac y mae eunuchiaid a wnaed
i wr \ sgar à"i wraig am bob gan ddjTiion yn eunuchiaid

;

achoí
4 Ac efe a attebodd ac a

ddj-^yedodd wrthjTit, Üni
ddârilenaioch, i'r hwn a'w
gwnaeth o'r dechreu, eu
gwneuthur hwy j-n wrryw a
benj-\\' ?

5 Ac efe a ddywedodd, O-
blegid hyn y gâd dyn dad a
mam, ac y glýn wrth ei wraig

:

;

a"r ddau fyddant j-n un
' cnawd.

6 O herwjdd paham, nid
ydjTit mwy jTi ddau, ond yn
un cnawd. Y peth gan hjii-

' ny a gjssylltodd I>uw, na
! j-.?gared dj-n. __ ._. „
I

7 Hwythau a ddyweda-sant ddw^law amjTit, efe a aeth

mae eunuchiaid
gwnaethant eu hun yn eu-
nuchiaid er mwyn tej-mas
nefoedd. Y neb a ddichon
ei dderbyn, derbynied.
13 V Yna y dyg\vjd atto blant

byciiain, fel y rhoddai ei

ddwylaw arnj-nt, ac y gwedd-
ìai : a"r disgyblion a'ú cerydd-
odd hwynt.
14 A'r lesu a ddywedodd^
Gadêwch i blant bychain, ac
na waherddwch iddj-nt ddy
fod attaf ü: canj's eiddo y
cj-frj'w rai j-w tejTnas nef-

wrtho, Paham gan hj-nny y
gorchymynodd Moses roddi
llythjT ysgar, a'i gollwng hi
j'maith ?

8 Yntau a ddywedodd wrth-
ynt, Moses, o herwydd cal-

edrwydd eich calonnau, a
oddefodd i chwi ysgar â'ch
gwragedd : eithr o''r dechreu
nid felly jt oedd.
9 Ac nieddaf i chwi, Pwy

iiynnag a ysgaro â'i wraig,
ond ani odíneb, ac a brîodo
un arall, y mae efe yn toni
prîodas : ac y mae yr hwn a
brîodo jT hon a ysgârwj'd, yn
torri priodas.
10 •: Dywedodd ei ddisgybl-

ion vmho, Os felly y mae yr
achos rhwng gwr ä gwraig,
nid da gwTeicca.
11 Ac efe a ddywedodd

ymaith oddi yno.
16 ^ Ac wele, un a ddaeth,

ac a ddj-wedodd wTtho,
Atliraw dà, pa beth da .

wnaf, fel y caffwyf fywyá tra

gyw^ddol'?
17 Yntau a ddywedodd

wrtho, Paham y gelwi ü yn
dda ? nid da neb ond un, st/
Duw : ond os ewjllj'si fyned
i mewn i'r bywd, cadw y
gorchymj-nion.
18 Efe â ddywedodd \mho

jTitau, Pa raì? A'r lesu í

ddywedodd, >"a ladd, ^i
odineba, Xa ladi-atta, Isa
ddwg gam-dystiolaeth,
19 Anrhydedda dy dad a'
fam, a Châr dy gjmmydog
fel li dy hun.
20 Y gwr ieuangc a ddyv\'ed-

odd wTtho, Mi a gedwa's



rhai hyn oll o'm hieuengctid

:

b«eth sydd yn eisieu i mi et to ?

21 Yr Tesu a ddywedodd
\vTtho, Os ewj'llysi fod yn
berffaith, dos, gwerth yr hyn
sydd gennyt, a dyro i'r tlod-

ion ; a thi a gei drysor yn y
nef : a thyred, canlyn fl.

22 A p'han glybu y gwr
ieuangc yr ymadrodd, efe a
aeth i ífordd yn drist : canys
JT oedd yn berchen dâ lawer.

23 1 Yna y dywedodd yr
lesu wrth ei ddisgyblion, Yn
wir y dywedaf i chwi, mai yn
anhawdd yr â goludog i

mewn i deyrnas nefoedd.
24 A thrachefn mecidaf i

chwi, Haws yw i gamel fyned
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dai, neu frodyr, neu chwlor-
ydd, neu dad, neu fam, neu
wraig, neu blant, neu dir-

oedd, er mwyn fy enw i, a
dderl)yn y càn cymmaint, a
bywyd tragywyddol a etifedda
efe.

30 Ond llawer o'r rhai
blaenaf a fyddant yn olaf,

a'r rhai olaf yn flaenaf.
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7 Dywedasant wrtho, Am yn olaf: canys llawer sydd
na chyflogodd neb nj-ni. wedi eugahv, ácychydig wedi
Dj-wedodd yntau wrthÿnt, eu dewis.
Ewch chwithau i'r winllan ; 17 'í' Ac a'r lesu yn rayned
a pha beth bynnag fyddo

\
i fynu 1 Jenisalem, efe a

cyfiawn, chwi a'i cewch. i g\-mmerth y deuddeg disgj'bl

8 A phan aeth hi yn hwyr,
|

o'r neilldu ar y flFordd, ac a
argiwdd y winllan a ddy-
wedodd wrth ei oruchwyHwr,
Galw y gweithwyr, a dyro
iddynt eu cyflog, gan dde-

ddywedodd wrthynt.

myned i fynu i

Mab y dyn a draddodir i

chreu o'r rhai diweddaf hyd arch-offeiriaid a'r ysgrifen-
yddion, a hwy a'i condemn-
iant ef i farwolaeth,
19 Ac a'i traddodant ef i'r

Cenhedloedd, i'w watwar, ac
, ì'iv flfiangellu, ac Vw groes-
ì hoeho : a'r tr)'dydd dydd efe a

y rhai _.

9 A píian ddaeth y rhai a
ffyfiogasid ynghylch yr unfed
awr ar ddeg, hwy a gawsant
bob un geiniog.
10 A phan ddaeth y rhai

cyntaf, hwy a dybia.sant y i adgyfyd.
caent fwy ; ahwythauagaws-

I

20 í Tna y daeth mam
ant bob ùn geiniog. meibion Zebedéus atto gyd
11 Ac wedi iddynt gael, â'i meibion. gan addoli, a
grwgnach a wnae'thant yn deisyf rhyw beth ganddo.
erbyn gwr y t, 21 Ac efe a ddywedotld
12 Gan ddywedyd, Un awr

|

WTthi, Pa beth a fynni ? Dy-
y gweithioíiii y rhai olaf hyn, wedoddhithau wrtho, Dy\ved
a thi a'u gwnaethost hwynt am gael o'm dau fab hjTi
yn gystal a ninnau, y rhai a eistedd, y naill ar dy hiw
ddygasom bys y dydd, a'r ddehau, a'r llall ar dy law
gwres. '

as\Ty, yn dy frenhiniaeth.
13 Yntau. a attebodd ac a

|

22 A'r lesu a attebodd ac a
ddywedodd wrth un o hon-

j

ddywedodd, Ni wyddocli
ynt, cyfaiU, nid ydwjf yn
gwneuthur cam û thi : oiíid

er ceiniog y cyttunaist ;

mi?
14 Cymmer yr hyn syA

eiddot, a dos yniaith: y
ydwyf yn ewyllysio rhoddi i'

olaf hwn megLs i tithau.

chwi beth yr ydych yn ei

ofyn. A eilwch chwi yfed o'r

cwppan yr ydwyf fi ar yfed o
hono, a'ch bedyddio â'r bed-
ydd y bedyddir fi ? Dywed-
ksant wrtho, Gaüwn.
23 Ac efe a ddj-wedodd

,
wrthynt, Dîau yr yfwch o'm

15 Ai nid cyfreithlawn i mi cwppan, ac y'ch bedyddir â'r
.vneuthurafynnwyf â'reidd- bedydd y'm bedyddir âg ef:
of fy hun ? neu a ydyw dy

;
eitlir eistedd ar fy Uaw dde-

lygad di yn ddrwg, am fy
i hau ac ar fy Uaw aswy, nid

mod i yn dda ? ' eiddof ei roddi ; ond i'r sawl
16 Felly y rhai oîaf fyddant y darparwyd gan fy Nhad.
yn flaenaf, a'r rhai hlaenaf

| 24 A phan glybu y dog hyn,



I

hwy a sorrasant wrth y ddau
frodyr.

25 A'r lesu a'u galwodd
hwynt atto, ac a ddywedodd,
Chwi a wyddoch fod pen-
naethiaid y Cenhedloedd yn
tra-arglwyddiaethu amyut,
a'r rhai mawnon yn tra-

awdurdodi arnynt hwy.
26 Eithr nid t'elly y bydd jn

eich plith chwi: ond pwy
bynnag a fynno fod yn fawr
yn eich plith chwi, bydded yn
'weinidog i chwi

;

27 A phwy bynnag a fynno
fod }'n bennaf yn eich plith,

bydded yn was i chwi

:

28 Megis na ddaeth Mab y
dyn i'w wasanaethu, ond i

wasanaethu, ac i roddi ai

einioes yn bridwerth dros
lawer.

29 í Ac a hwy yn myned
allan o Jericho, tyrfa fawr a'i

canlynodd ef.

30 Âc wele, dau ddeillion yn
eistedd ar fin y flfcrdd, pan
glywsant fod yr lesu yn
m'yned heibio, a lefasant, gan
ddywedyd, Arglwydd, fab
Dafydd, trugarlià wrthym.

thau a lefasant fwy-fwy, gan
ddywedyd, Arglwydd, fab
Dafydd, trugarhâ wrthym.
32 A'r lesu a safodd, ac a'u
galwodd hwynt, ac a ddywed-
odd, Pa beth a ewyllysiwch
ei wneuthur o honof i chwi ?

33 Dywedasant wrtho, Ar-
glwydd, agoryd ein llygaid nl.

34 A'r Tesu a dosturiodd
wrthynt, ac a gyflPjTrtdodd íl'u

llygaid : ac yn ebrwj'dd y caf-

odd eu llygaid olwg, a hwy
a'i canlynasant ef.
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PENNOD XXI.
1 Crirt yn marchogaeth nr atrn i

Jerusalem ; 12 yn ^ytTU y prynwyr
a'r ^wert/twyr o'r deml,- Ì7 yn méll-
dithìo y fi^ijsbren; 23 y« eostegu
yr ofeiriaid a r henuriaid, 2» ac yn
eu ceri/ddu tri"u eyfe'ubrwydd y
ddaufah, 33 a'r Ihifuryr a ladd-
asant y rhai a anfonwyd àttynt.

APHAN ddaethant yn
gyfagos i Jerusalera, a'u

dyfod hwy i Bethpliage, i

fynydd yr Olew-wydd, yna yr
anfonodd yr lesu ddau ddisg-
yw,
2 Gan ddywedyd wrthynt,
Ewch i'r pentref sj-dd ar eich
cyfer, ac yn y man chwi a
gewch asen yn rhwym, ac
ebol gyd â hi: gollyngwch
hunjìü, a dygwch attaf fi.

3 Ac os dywed neb ddim
wrthych, dywedwch, Y niae
yn rhaid l'r Arglwydd wrth-
ynt: ac yn y man efe a'u
denfyn hvvynt.

4 A'hyn oU a wnaethpwyd,
fel y cýflawnid yr hyn a ddy-
wedasid trwy y prop'hwyd, yn
dywedyd,

.5 Dywedwch i ferch Sîon,
Wele dy frenhin yn dyfod i

ti, yn addfwyn, ac yn eistedd
ar asen, ac ebol llwdn aaen
arferol â'r iau.

6 Y disgyblion a aethant, ac
a ^ynaethant fel y gorchy-
mynasai yr lesu iddynt*.

7 A hwy a ddygasant yr asen
a'r ebol, ac a ddodasant eu
dillad arnynt, ac a'i gosodas-
ant ef i eistedd ar hynny.
8 A thyrfa ddirfawr a daen-
asant eu dillad ar y ffordd

;

eraill a dorrasant gangau o'r

gwdd. ac a'u taenasant ar

hyd y fTordd.
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1

9 A'r torfeydd. y rhai oedd ddinas i Bethania, ac a let-
;

}n myned Ót blàen, a'r rhai
j

todd j-no.

oedd 'yn dyfod ar ol, a lefas-
\

18 A'r bore, fel jt oedrt efe
i

ant,^n ddvwedyd, Hosanna yn dychwelvd i'r' ddinas, vt
'

i fati Dafydd : Bendigedig yvì
" '

'
'

" '

yr hwn sdd yn dyfod \-n enw
yr Arglwydd": HÖsanna jTi y ;

bren ar y ffordd, efe a ddàeth
goruchafion.
10 Ac wedi ei ddji'od ef i

mewn i Jerusalem, y ddinas
oU a gynhyrfodd, gan ddy-
wedyd, 'Pwy yw hwn ?

11 A'r toffeydd a ddywed-
asant, Hwn yw lesu y pro-

;

atto, ac ni chafodd ddim
arno, ond dail yn unig: ac
e/e a ddywedodd wrtho, Na
thyfed ffrw^th amat byth
mwjach. Ac yn ehrwydd y
crinodd y fiBgysbren.
20 A phan w'elodd y <fisgybl-

phwyd o Nazareth j-n Galilea, ion, hwy a rj-feddasant, gan
12 ^ A'r lesu a aeth i mewn ddj-wedyd, >for ddisymrawth

i deml Dduw, ac a dafl- : y c'rinocîd y ffigysbren !

odd allan bawb a'r oedd yn 21 A'r lesu a'att«bodd ac a
I

gwerthu ac yn prjTiu yn y ddywedodd wrthynt, Yn wir
deml, ac a ddj-mc'hwelodd i

: lawT fyrddau j'ne«idwjT ar-

I

ian, a chadeirîau y rhai'oedd
,
yn gwerthu coloiümenod :

! 13 Ac efe a ddywedodd
i

WTthynt, Tsgrifenw^d. Tt
g\ved'di y gelwir fy'nh i;

eithr chi a"i gwnaëthoch jti

ogof llailron.
j ^

14 A daeth y deillion a'r ofynoch mewn gwe'ddi, gan
cloffion atto yn y deml ; ac gredu, chwi a'i derbyniwch.

mëddaf i chwi, O's býdd gen-
nych flydd, ac heb ammeu,
ni wnewch yn unig liyn a
tcneuthum i i'r fflgjsbren,
eithr hefyd os dywedwch wrth
y mynydd hwu, Co^ler di i

fynu, â bwTier di i"r môr;
hynny a fydd.
22 Â plia beth bynnag

efea'u hiachaodd'hwjTit. 2:i 'í Ác wedi ei ddj-fod ef
A p'nan welodd jr arch- i'r deml, yr arch-offei'riaid a

offeiriaid a'r jsgrifenyddion y henuriaid y bobl a ddaeth-
rhyfeddodau a wnaethai efe, : ant atto, fê' yr oedd efe yn
a'r plant yn Uefain yn y deml, athrawiaethu, gan ddj-wedyd.

16 Ac a ddywedasant wrtho, a phwy a roddes i ti jt awd-
A wji; ti yu clj'wed beth
mae'y rhai hyù jti ei ddj'-

wedyd ? A'r íesu a ddywed-

urdod hon
24 A'r lesu a attebo«ld ac a
ddj-wedodd wrthynt, Minnau

'odil wrthj-nt, Tdwyf. Oni ! a ofynaf i chwittìau un gair,

ddarllenasoch chwi erioed, yr hwn os mynegwch i mi.
enau plant bychain a rhai yn minnau a fvnegaf i chwithau
sugno y perlfeithiaist folian't ? trwy ba aw-durdod yr \vyî yn
17 ^ Ac efe a'u gadawodd g\vneuthur y pethau hyn.

hw7Dt, ac a aeth aUan ( 2â Bedydd loan, o ba le yr
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oedil? ai o'r nef, ai o ddyn- gweled,nidedifarhasochwedi
'____' L hwy a ymresym-

j hynny, fel y credech ef.

masant yn eu pUtli eu hun- 33 % Clywch ddammeg arall

ain, gan ddywedyd, Os dy- Yroeddrhywtldyno berchen
wedwn, O'rnef; efeaddywed

[
t, yr hwn a blannodd win-

WTthym, Paham gan hynny i llan, ac a osododd gae yn ei

nas credasocli ef ? chylch hi, ac a gloddioild yn^
26 Ond oa dywedwn, ddyn-

I
ddi win-wrf, ac a adeiladodd

ion ; y mae amom ofn y \
dr, ac a'i gosododd hi aÙan

bobí: canys y mae pawb yn
i

i lafurwyr, ac a aeth oddi car-

cymmeryd loan megis pro- í tref.

pliwyd.
t

34 A phan nesaodd amser
27 A hwj a attebasant i'r ffrwythau, efe a ddanfonodd
lesu, ac a ddywedasant, Ni ei weision at y Uafurwyr, i

wyddom ni. Ac yntau a ddy-
wedodd wrthynt, Nid wyf
flnnaTi yn dyw&-iyd i chwi
trwy ba awdurdod yr wjf yn
gwneuthur y pethau hyn.
•2S t Ond beth dybygwch
chwi ? Yr oedd gan wr ddau
fab: ac efe a ddaetli at y
cyntaf, ac a ddy\v'edodd, Fi/

mab, do3, gweithia heddyw
yn fy ng'.vlnllan.

29 Ac yntau a attebodd ac
a ddywedodd, Nid âf: ond
wedi hynny efe a edifarha-
odd, ac a aeth.
30 A phan ddaeth efe at yr

ail, efe a ddj'wedodd jt un
modd. Ac efe a attebodd ac
a ddywedodd, Myfl « â/, ar-

glwydtl ; ac nid aeth efe.

31 Pa un o'r ddau a wnaeth

ddywedodd wrthynt, Yn wir
meddaf 1 chwi, yr â ypubli-
canod a'r putteiniaid i mewn
i deymas Dduw o'ch blaen
chwi.
32 Canys daeth loan attoch
yn ffordd cyflawmler, ac ni
chreda-soch ef ; ond y publi-
canod a'r putteiniaid a'i

credasant ef: chwithau, yn

dderbyn ei ffrwythau hi.

35 A'r llafurwyr a ddaliasant
ei weision ef, ac un a gur- 1

asant, ac arall a laddasant, ,

ac arall a labyddiasant.
36 Trachefn, efe a anfonodd

|

weision oraill, fwy na'r rhai
i

cyntaf: a h«7 a wnaethant
iiìdynt yr un modd.
37 Ac yn ddiweddaf oll, efe
a anfonotld attynt ei fab ei

hun, gan ddywedyd, Hwy a
barchant fy mab i.

38 A phan welodd y llafur-

wjT y mab, hwy a ddywedas-
ant yn eu plith eu hun, Hwn
yw yr etifedd; deuwch,l]add-
wn ef, a daliwn ei etifedd-
iaeth ef.

39 Ac wedi iddj-nt ei ddal,
hwy a'i bwriasant ef allan o'r

winllan, ac a'í Uaddasant.
40 Am hynny pan ddêl ar-

glwydd y winllan, pa beth a
wnä efe i'r llafunvyT hynny?
41 H\vy a ddywedasant
wrtho, Efe a ddifetha yn
llwjT y dynion drwg hynny, ac
a esyd y winllan i lafurwyr
eraill, y rhai a dalant iddo y
ffrwyttìau yh eu hamserau.
42 Yr lesu a ddyw-edodd
wrthynt, Oni ddarilenasoch
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chwi erioed yn yr ysgrythjT-

I au, Y niEien a wrthoilodd yr

I

a^JeiIadwyr, hwn a wnaeth-
1
pwvd yn beu congl: gan yr
Arglwydd y gwnaethpwyd
hyn, a rhyfedd yw yn ein
golwg ni ?

4;í Am hynny raeddaf i chwi,
Y dygir teyrnas Dauw oddi
arnoch chwi. ac a'i rhoddir i

genedl a ddygo ei flfrwythan.

I

44 A phwy bynnag a syrthio

i
ar y niaen hwii, efe a ddryllir

:

j

ac ar bwy bynnag y syrthio,

efe a'i mâl ef yn chwilfriw.
45 A phan glybu yr arch-

offeiriaid a'r Pliariseaid ei

ddarahegion ef, hwy a wybu-
ant mai am danynt hy y
dywedai efe.

46 Ac a hwy yn ceisio ei

ddala, hwy a ofnasant y torf-

eydd ; am en bod yn ei gym-
tneryd ef fel prophwyd.

PENNOD XXri.
1 Damme^ pr'wdas mah v iren/ctn.

9 Galti-tdimth y Cenhedlotdd. 12
Cospedieaêth jrr Aw» nid aedd emddo
yw triorfoí. 1 5 y difUd ttdtt tet/m-

; eed i Cesar. 23 Crist yn eosttea, y
I

Sadtteeaid yneliutch tir adet/fodiad :

\ 24 tm atteb y efreithi„T, ÿa «n yto
fmym. etmtaf a*r matt-r ,-

'41

" ynghylcí y
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ÌÁ!

eision eraill, gan ddywedyd,
Dpyedwch wrth y rhâi a a-
hodrtwyd, Wele, parottoais
fy nghiniaw: fy ychain a'wi
pasgedigion a laddwyd, a
pho I) peth si/dd barod: deuwch
i'r brioda-s.

5 A hwy yn ddiyî=tyr gan-
ddynt, a aethpnt ýmâith, un
i'w faes, ac arall i'w fa.«nach:

6 A'r Ileill a ddaliasant ei

weision ef, ac a'i< lianimharch-
a.sant, ac a'w lladdasant.
7 A phan glybu y brenhin,

efe a lidiodd ; ao a ddanfon-
odd ei luoedd, ac a ddinystr-
iodd y lleiddiaid hynny, ac a
losgodd eu dinas hwynt
8 Yna efe a ddywedodd wrth

ei weision, Yn wir y brîodas
sydd irod, ond ý rhai a
wahoddasid nid oeddynt deil-

wng.
9 Ewcli gan hynny i'r prif-

ffyrdd, a chynnifer ag a gaflf-

och, gwahoddwch i'r brîodas.
10 A'r gweision hynny a

aethant allan i'r prif-ffyídd,

ac a gasglasant ynghyd gyn-
nifer oU ag a gawsant, drwg
a da : a Ilanwyd y brîodas o
wahoddedigioii.
11 ^ A phan ddaeth y bren-
hin i mewn i weled ý g\va-

hoddedigion, efe a gaiîfu yno
R Tesu a attebodd, ac a ddyn heb wisg prîodas am

dano:
12 Ac efe a ddywedodd
wrtho, Y cyfaill, pa fodd y

ne yn haUy

. lefarodd wrthynt drach-
,

•.rn mewn damhegion, gan
; ddywedyd

oedd i ryw frenhin a wnaeth fod genn^^ wisg prîodas? Ac
I

brîodas i'w fab, — '^~- ^' «-
3 Ac a ddanfonodd ei weis-

I

ion i alw y rhai a wahoddasid
j

i'r briodas: ac ni fynnent
;
hwy ddyfod.

I
4 Trachefu, efe a anfonodd

yntau a aeth yn fud.
13 Yna y dywedodd y bren-

hin wrth y gweinidogion,
Rhwymwch ei draed a'i

ddwAlaw, a chymmerwch ef

j'maìth, a theflch i'r tywyll-

B»
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wch eithaf : yno y bydd wylo-
fain a. rhingcian dannedd.
14 Canys llawer sydd wedi
eu galw, ac ychydig wedi eu
dewis.
15 ^ Yna yr aeth y Phari.se-

aid, ac a gymmerasant gyng-
hor pa fodd y rhwydent ef yn
ei ymadrodd.
16 A hwy a ddanfonasant

atto eu dis^blion ynghyd â'r

Herodianiaid,gan ddywedyd,
Athraw, ni a wyddom dy fod
yn eirwir, ac yn dysgu ffordd
Duw mewn gwirionedd, ac
nad oes arnat ofal rhag neb

:

oblegid nid wyt ti yu edrych
ar wyneb dynion.
17 Dywed i ni gan hynny,
Beth yr wyt ti yn ei dybied ?

Ai cyfreithlawn rhoddi teym-
ged i Cesar, ai nid yw ì

13 Ond yr lesu a wybu eu
drygioni hwy, ac a ddywed-
odd, Paham yr ydych yn fy

nhemtio i, chwi ragrithwyr?
19 Dangoswch ì mi arian y
deymged. A hwy a ddygas-
ant atto geiniog

:

20 Ac efe a ddywedodd wrth-
ynt, Eiddo pwy yw y ddelw
hon a'r argraph ?

21 Dywedasant wrtho, Eiddo
Cesarl Yna y dywedotld
wrthynt, Tehvch chwithau yr
eiddo Cesar i Cesar, a'r eiddo
Duw i Dduw.
22 A phan glywsant hwy

hyn, rhyfeddu a wnaethant,
a'i adael ef, a myned ymaith.
a:j ^ Y dydd hwnnw y daeth

atto y Saíiuceaid, y rhai sydtl

yn dywedyd nad oes adgy-
fodiad, ac a ofynasant iddo,
•li Gan ddywedyd, Athraw,
dywedodd, Moses, Os bydd
niarw neb heb iddo blänt,

prioded ei frawd ei wraig ef,

a chyfüded had l'w frawd.
25 Ac yr oedd gyd & ni saith
o frodyr : a'r cyntaf a brioii-

odd wraig, ac a fu farw ; ac
efe heb liiliogaeth iddo, a
adawodd ei wraig i'w frawd.
26 Felly hefyd yr ail, a'r

trydydd, hyd y seithfetl.

27 Ac yn ddiweddaf oll b«
farw y wraig hefyd.
28 Yn yr adgyfodiad, gan
hynny, gwraig i bwy o'r saith
fydd hi? canys hwynt-hwy
oll a'i cawsant hi.

29 A'r lesu a attebodd ac a
ddywedoù 1 wrthynl, Yr yd-
ych yn cyfeiliorni, gan na
wyddoch ýr ysgrythyrau, na
gallu Duw.
30 Oblegid yn yr adgyfodiad
nid ydynt nac yn gwreicca,
nac yn gra ; eithr y maeut
fel angelion Duw yn y nef.

31 Ac am adgyfodiad y niei-

rw, oni ddarllenasoch yr hyn
a ddywedwyd wrthych gan
Dduw, gan ddywetlytl,

32 Myfl yw Duw Abraham,
a Duw Isaac, a Duw Jacob ?

Nid yw Duw Dduw y rMi
meirw, ond y rhai byw.
33 A phan glybu y torfeydd
hynny, hwy a synnasant wrth
ei athrawiaeth ef.

34 ir Ac wedi clywed o'r

Phariseaid ddarfod i'r legu

ostegu y Saduceaid, hw^ a

ymgynnullasant ynghyd i'r

un lle.

35 Ac 11n o honynt, yr hum
oedd gyfreithiwr, a ofynodd
id/ín, gan ei demtio, a dy-
wedyd,
36 Athraw, pa un yw y gor-

chymyn niawr yn y gyfraith ?

37 Â'r lesu a ddywedofid

n
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wrtho, Ceri yr Argl«7ild dy
Dduw â'th "holl galon, ac

' â'th holl enaid, ac à'th hoU
,

feddwl.

1 38 Hwn yw y cyntaf, a'r
I gorch\-mvi]'ma\h-.

j
39 A'r aîl gt/dd gTflfelyb iddo

;

Câr dy gymmyd'og fel ti dy
I

hun.

i

40Aryddauorchymynhyny
;

mae yr hoU gyfraith 'a'r pro-
phwydi yn sefylL

41 •" Ac wedi yragasglu o'r
Phariseaid yngtíyd, jt legu a
ofyuodd idd'ynt,

j

42 Gan dd'ywedyd, Beth a
'

dybygwch chwi am Grist?
mab i bysT ydyw ? Dywedeut
rtho, ifab Dafydd.
43 D>T»edai yntau wrthynt,
Pa foddgan hynny y mae'Da-
fydd yn jt ysp'ryd'yn ei alw ef
yn Arglw>-dd, gan'ddywedyd,
44 Dvwedodd \T Arglwydd
wnh fy Arglwydd, Eistedd ar
fy ueheulaw, ijyd oni osodwyf
dy elynion yri droed-faingc
i'th draed di ?

45 Os yw Dafydd gan hvnnv
}iì ei alw ef yn Arglwjd'd, pâ
foild y mae efe yn fab iddo ?

46 Ac nid allo'dd neb atteb
gair iddo, ac ni feiddiotid neb
o'r dydd hwnnw allan ^-mofjTi
âg ef m«7ach.

PENNOD XXTII.
1 Critt yn rh^buddir, y bobì í tóí/y»
athratciatih dda, cc md etamplau
drwr yr ÿi^ftnyddim a'r Phari.
leaid. 5 Rhatd i dditgublitm Crist
tchelyd eu rhgfye hwy. "13 Mae efe
yn c^hoeddi wyfh traí yn erbvn eu
'rhaerith a'u dâllineb hny ; 34 «c yn
prophwyd* dinystr Jerutalem,

XXII, XXIII,
•2 Gan ddywetlyd, Y'nghad-

air Mose^ >t eistedd yr ys-
grifenyddion a'r Phariseaid.
3 Yr hj-n oU gan hynny a
ddywedant wrthych âm eu
cadw, cedwch a' gwnewch

;

eithr yu ol eu gweithredoedd
na wnewch : canys dywedant,
3c nis gwnant.
4 Oblegid y maent yn
rhwjTuo heichiau trjTuion ac
anhawdd eu dwyn, 'ac yn ei

gosod ar ysgw^ddau dyiiion

.

ond nid ewyUysiant eu sj'flyd

hvry âg un ö'u bysedd.
5 Ond y maent'yn gv*-neuth
ur eu holl wéithredoedd er
mwyn eu gweled gan ddyu-
ion : canys y maent yu
gwneuthur yu Uydain eu
phylacterau, ac yn gwneuth-
ur'jTuylwaiih eu g«isgaedd
yn helâeth;
6 A charu y ma£nt y Ue uch-

af mewn gwleddóedd, a'r
prif-gadeiriau yn y synagog-
au,
7 A chyfarch yn y marchnad-
oedd, a'u gal\v gan ddyniou,
Kabbi. Eabbi.
8 Eithr na'ch galwer chwi
Rabbi : canys un vw eich
Athraw chwi, sef Crist ; a
chwithau oU brodjT ydych.
9 Ac na elwch neb'yn dad i

chwi ar y ddaear : câny.s un
Tad sydd i chwi, yr hwn sydd
yn y nefoedd.
10 Ac na'ch galwer yn a-
thrawon: canys un yw eich
Athraw chwi, 'se/ Cris't.

11 A'r mwj-af o honoch a
fydd yn weinidog i chwi.
12 A phwy bynnag a'i djTch-

afo ei hûn, a ostjTigir ; a
phwy bynnag a'i gostyngo ei

huu, a ddyrcheflr.

' B6~



13 T Eithr g^rae chwi, ysgrif-

enyddion a Phariseaid, rag-

rithwyr! canys yr ydych yn
cau teymas nefoedd o flaen

dynion : canyschwinidydych
yn myned i mewn, a'r rhai

sydd yn myned i mewn nis

gadêwch i lyned i me\TO.
14 Gwae chwi, ysgrifenydd-

ion a Phariseaid, ragrithwyr

!

canys yr ydych yn llwyr-fwyt-

ta tai gwragedd gweddwon, a
hynny yn rhith hir-weddîo:
am hynny y derbyniwch farn
fwy.
15 Gwae chwi, ysgrifenydd-

ion a Phariseaid, ragrithyr !

canys amgylchu yr ydych y
môr a'r tir i wneuthur un
proselyt ; ac wedi y gwneler.
yr ydych jti ei wneuthur ef

yn fab ufifern, yn ddau mwy
na chwi eich luinam.
16 Gwae chwi, dywysogion
deiUion ! y rhai ydych yn dy-
wedyd, Pwy bynnag a dwng
i'r deml, nid yw ddim ; ond
pwy bynnag a dwng i aur y
deml. y mae efe mewn dyled".

17 Ffyliaid, a deillion : canys
pa un sydd fwyaf, jt aur, ai y
deml sydd yn sancteiddio yr

18 A phwy bynnag a dwng
i'r allor, nid yw ddim; ond
pwy bynn:tg a dyngo i'r rhodd
sydd arni, y mae efe mewn
dyled.
19 Ffyliaid. a deillion : canys
pa un fwyaf, y rhodd, ai yr
allor sydd yn sancteiddio y
rhodd ?

20 Pwy bynnag gan hynny
a dwng i'r allor. sydd yn
tyngu iddi, ac i'r hyn oU
Sÿdd ami.
21 A phwy bynnag a dwng

. MATTHEW, XXU1.
i'r deml, sydd yn tyngu iddi,

ac i'r hwu sydd yn preswylio
jmddi.
22 A'r hwn a dwng i'r nef,
sydd yn tyngu i orsedd-faingc
I>uw ac i'r hwn svdd yn eis-

tedd arni
23 Gwae chwi, ysgrlfenydd-

ion a Phariseaid, ragrithwyr!
oanys yr ydych yn degymmu
y mintys, a"r anis, a'r cwmin,
ac a adawsoch heibio y peth-
au trymach o'r gy-fraith,

liam, a thnigaredd, a íTydd

:

rhaid oedd gwneuthur y
pethau hyn, ac na adewid
y lleill heibio.

24 Tywysogion deillion, y
rhai ydych yn hidlo gwybed'-
yn, ac j"n Ilyngcu camel.
25 Gwae chwi. ysgrifenydd-

ion a Phariseaid, ragrithwyr

!

canys yr ydych yn glanhâû y
tu allan i r cwppau a'r ddysgl,
ac o'r tu mewn y maent yn
llawn o drawsedd ac anghym-

: medrolrteb.

i
26 Ti Pharisead dall. glanhä

j-n gyntaf yr hyn sydd oddi
I
fewn i'r cwppan a'r ddysgl,
fel y byddo yn lán hefyd yr
hyn sydd oddi allan iddynt.

27 Gwae chwi, ysgrifeíiydd-

ion a Phariseaid, ragrithyr

!

canys tebyg ydych chwi i

feddau wëdi eu g\vynnu, y
rhai sydd yn ymddangos yn
dêg oddi allan, ond ocîdi

mewn sydd yn llawn o esgym
y meirw, a phob aflendid.

28 Ac felly chwitbau oddi
allan ydych yn yniddangos i

ddynion yn gyfiawn, ond o
few^i yr ydych "yn llawn rhag-

rith ac anwirertd.

29 Gwae chwi. ysgrifenydd-

ion a Phariseaid.ragrithwyr!
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canys jt ydych yu adeiladu

I
beddau y" prophwydi, ac jti

i addurno beddau y rhai cyf-

30 Ac yr ydych yn dywedyd,
Pe buasem ni yn nj-ddiau eiu
tadau, ni buaseni ni gyfran-
nogion à liwynt y'ugwaed y {

I

prophwydi.
|

31 Felly yr ydych yn tystiol-

j

aethu am" danoch eich hun- i

ain, eich bod yn blant i'r rhai
a laddasant y prophwydi. 1

3â Cyflawnwc*h chwithau
1

hefyd fesur eich tadau. i

33 seirph, hiliogaeth gwib-
; erod, pa foJd y geliwch ddi-

I

angc rhag bani ufîern ?

I
34 f Am hynny, wele, yr

1

ydwyf yn anfbn attoch brb-
'< phwydi, a doethion, ac ysgrif-

enyddion : a rhai o hoiîynt a
j

leddwch, ac a groeslioeliwch
;

|

I aìhaio honynt a ITrewyliwch
j

yn eich synagogau, ac a er-
j

I lidiwch o dref i dref

:

|

! 35 Fel y delo arnoch chwi '.

yr holl waed cyíìawn a'r a
oUyngwyíi ar ý ddaear, o
waed Aoel gyflawn hyd waed
Zachanas fab Baraclüas, yr

[

hwn a la>ìdasoch rhng y ;

denil a'r allor.
j

36 Yn wir meddaf i chwi,
Daw hyn oll ar y genhedlaeth
hon.
37 Jerusalem, Jerusalem,

.w hon wyt yn llaild y pro-
j^hwydi, ac n Uabyddio y
rliai a ddanfonir attat'. pa sawl
gwaithy mynnaswn ga.sglu dy

j

blant yngliyd, megis y ca.sgl

]
iár ei chywîon dan ei haden-

Iydd,
ac nis nynnech !

38 Wele, yr ydys yn gadael
eich t i chwi yn anghyfan-
nedd.

XXIII, XXIV.
3.4 Canys meddaf i chwi,
Ni'm gwelwch ar ol hyn. hyd
oni ddywedoeh, Bendigedig
yw yr hwn sydd yn dyfod yu
enw yr Arglwydd.

PENNOD XXIV.
1 Crist y» rhafddtpcaiyd dinyttr g
drml; 3 pa ftith a pha faijit o eys-
tuddiau a fydd or hlaen. W^r-
u-yddim ei ddyfòdind ef i fam. 36

anhysbys, 42 y dylem ni trylied fel

am ddyfudiàd"ein meistr.

A 'R lesu a aeth allan. ac a
Jix. yma(iawodd o'r deml:
a'i ddisgj'blion a ddaethant
atto,i ddangos iddo adeiladau
y deml.
2 A'r lesu a ddywedodd

wrthynt, Oni welwuh chwi
hyn oll? Yn wir meddaf i

chwi, Xi adewir yma garreg
ar garreg, a'r ni ddattodir.
3 ' Ac efe jn eistedd aj
fynydd yr Olew-wydd y disg-
ybUon a ddaethant atto o'r

neiUdu, gan ddywedyd, My-
nega i ni, pa bfyd y bj'dd y
pethau hyn? a 'pha arwydd
fydd o'th ddyfodiad, ac o
ddiwedd y byd ?

4 A'r lesu a attebodd ac a
ddywedodd wrthynt. Edrvch-
wch rhag i neb eich t\Tyllo

chwi.
5 Canys daw Uawer yn fv
enw i. gan ddywedyd. Mytì
yw Crist; ac a dwyllant
lawer.

6 A chwi a gewch glywed
am rj'feloedd. a sOn am ry-
feloedd : gwelwch na chy-
fifrôer chwi: canys rhaid t/to

bod hÿji oU; eithr uld yw y
diwedd etto.

7 Canys cyfyd cenedl yn
erbyn cenedl, a theyruas yu

j



erbyn teyrnas: ac fe fydd
iiewyn, a nodau, a daèar-
grynf aaii mewn mannau.
8 A dechreuad goüdiau yw
hyn olL
y Yna y'ch traddodant chwi

i'ch gorthrymmu, ac a'ch
lladdant ; a chwi a gasêir gan
yr hoU genhedloedd er mwyn
fy enw i.

10 Ac yna y rhwystrir Uawer,
ac y bradychant eu gilydd, ac
y casânt eu gilydd.
11 A gau-brophwydi lawer a
godant, ac a dwyllant lawer.
12 Ac o henyydd jt amlha
anwiredd, fé a oera cariad
llawer.

13 Eithr y neb a barhao hyd
y diwedd, hwnnw a fydd cad-
wedig.
14 A'r efengyl hon am y
de>Tnas a bregethir trwy yr
holl fyd, er tystiolaeth i'r

holl genhedloedd: ac yna y
daw y diwedd.
15 Am hynny pan weloch y

íReidd-dra anghyfanneddol,
a ddywedwyd trwy Daniel y
proph«7d, yn sefyll yn y lle

.sanctaidd, (y neb a ddarlleno
ystjTied ;)
16" Yna y rhal a fÿddant yn

Jurlea, flfoant i'r mynydd-
oedd.
17 Y neb a fyddo ar ben y
t, na ddisgj'ned i gymmeryd
dim allan o'i d

:

18 A'r hwn a fyddo yn y
maes, na ddychweled yn ei

ol i gymmeryd ei ddillad.

19 A gwae y rhai beichiog-
ion, a'r rhai yn rhoi bronnau,
yn y dyddiau hynny.
20Eithrgweddiwchnabyddo

eich fToedigaeth yn y gauaf,
nac ar y dydd Sabbath

:

S. MATTHEW. KXIV.
21 Canys y pryd hwnnw y
bydd çorthrymder mawr, y
fàth m bu o ddechreu y byd
hyd yr awr hon, ac ni bydd
chwaith.
22 Ac opi bai fyrhâu y dydd-

iaii hynny, nf fiiasai gatl-

wedig un önawd oU: eithr er
m\vyn yr etholedigion fe

fyrhêir y dyddiau hynny.
23 Yna os dywed heb wrth-

ych, Wele, llýma Grist, neu
llynia; nachredwch.
24 Canys cyfyd gau-Gristiau,
a gau-brpphw7di, aç a rodd-
ant arwyddiön mawrion a
rhyfeddödau, hyd oni thwyll-

; ant, pe byddai bosibl, îe, yr
' etholedigion.

25 Wele, rhag-ddywedais i

chwi.
26 Am hynny, os dywedant

wrthych, Wele, y mae efe yn
y diflfaethwch ; nac ewch
allan : wele, yn yr ystafell-

oedd ; na" chredwch.
27 Oblegid fel y daw y fell-

ten o'r dwyrain, ^c y tywynna
hyd y gorllewin ; felly hefyd
y bydd dyfodiad Mab y dyn.
28 Canys pa ìe bynnag y

byddo y gelain, yno yi- ym-
gasgl yr eryrod.
29 t Ac yn y fan wedi gor-
thrymder y dyddiau hynny,
y tywyllir yr haiil, a'r Ileuad
ni rydd pi goleuui, a'r sêr a
syrth o'r nef, a nerthoedd y
nefotìdd a ysgydwir.
30 Ac yna yr ymddengys
arwydd Mab y dyn yn y nef

:

ac yna y galara holl Iwythau
y ddaear; a hwy a welant
Fab y dyn yn dyfod ar gym-
mylau ý nef, gyd â nerth a
gogoniant mawr.
31 Ac efe a ddenfyii ei ang-
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elion â mawr sain udgorn ; a

:

hwy a ga.sglant ei etholedig-
ion ef ynghyd o'r i>edwar

I

gwynt, o eithafoedd y nef-

oetîd hyd eu heithäfoedd
' h'wynt

;

; 32 Ond dysgwch ddammeg
I

oddi wrth y fag>-sbren ; Pan
yw ei gangeu eisi-ies yn dyner,

1 a'i ddail yn torri aíian,'ch\vi

I

a wyddoch /od yr háf yn 1

I

agos

:

I

33 Ac felly chwithau, pan
i
weloch hyn oll, gnTbyddwch

! ei fort yn agos, wrth y drj'sau. !

;
34 Yn wir meddaf i chwi, i

;
Nid â y genhedlaeth hon

\

, heibio, hyd oni wneler hyn i

.olL
35 Xef a daear a ânt heibio,

|

eithr fy ngeiriau i nid âut .

heíbio ddlm. I

i
33 11 Ond am y dydd hwnnw

|

a'r awr nis gyr neb, nac
^

angeUon y nefoedd, ond fy i

Xhad yn unig.

37 Ac fel yr oedd dyddiau
: Nöe, felly hefyd y bydd dy-
;
fodiad Mab y dyu.

t 38 Oblegid fei yr oeddjTit
yn y dyddiau yín mlaen y
diluw yn b\t->-tta ac ya yfed",

'

yn prîodi ac ÿn rhoi i brîodas, .

hyd y dydd yr aeth Nöe i ;

mewn i'r arch,
'

39 Ac ni wybuant hyd oni
'

ddaeth y diluw, a'u cymmer-
yd hwy oll j-maith ; felly

liefyd y bydd dyfodiad Mab y
!
dyn.
40 Yna y bydd dau \-n y
maes ; y naiU a gjninierir,

a'r ilall a adewir.
41 Dw7 a fydd jTi malu
mewn melin ; un a gjm-
merir, a'r llall a adewir. 1

4-2 *" Owyliweii gan hynny; !

XXIV, XXV.
am na wyddoch pa awT y daw
eich ArglwTdd.
43 A gwybyddwch hyn, pe
gwyouaíai gwr y t pa wj'i-

îadwrlaeth y deuai y lleidr.

efe a wjliasai, ac ni adawsai
glodilio ei d trwodd.
44 Am hynny byddwch chw1
thau barod : cauys yn jt awr
ni thybioch y da Mab y
dyn.
45 Pwy gan hynny sydd was

flfyddlawn a doeth, jt liwn a
osododd ei arglwydd ar ei

deulu, i roddi bwyd iddynt
mewn prjd ?

46 Gwýn ei fyd y gwas hwn-
nw, yr hwn y caiflfei arglwydd
ef. pan ddeio, yn gwneuthur
felly.

47 Yn wir meddaf i chwi,
Ar ei lioll ddâ y gesyd efe e£
48 Ond os dywed y gwas
drwg liwnnw yn el galon, Y
mae fy arglwydd yn oedi dy-
fod;
49 A dechreu curo ei gj'd-

weision, a bwytta ac yfed gyd
â'r meddwon

;

50 Arglwydd y gwas hwnnw
a ddaw yn y dydd nid yw efe
yn disgwyl am dano, ac mewn
awr nis gyr efe ;

51 Ac efe a'i gwahana ef, ac
]

a esyd ei ran ef gyd â"r rhag-
rithwyr: yno y bydd wy\o-
faia a rhingcian dannedd.

PENNOD XXV.
1 Damme^ y de^moncyn, 14 a'r ta-

lentau; 21 a dull y fiTn ddfíueádof.

YXA tebyg fydd teymas
nefoedd"i ddeg o fbrwyn-

ion, y rhai a gymmerasant eu
lampau, ac a aethant allan i

gj'farfod â'r prîod-fah.



2 A phump o honynt oedd
gall, a phump yn ífol.

3 Y rhai oedd ffol a gym-
nierasant eu lauipau, ac ni
chymraerasant olew gyd â
hwynt

:

4 A'r rhai call a gynimeras-
ant olew yn eu llestri gyd â'u
lampau.
5 A thra yr oedd y prîod-fab
yn aros yn hir, yr hepiasant
oll ac yr hunasant.
6 Ac ar lianner nos y bu
gwaedd, Wele, y mae y prîod-
fab yn dyfod ; ewch allan i

gyfarfod àg ef.

7 Yna y cyfododd yr hoU
for\vynion hynny, ac a drws-
iasant eu lampau.
8 A'r rhai ffol a ddywedas-
ant wrth y rliai call, Rhodd-
wch i ni o'ch olew chwi : canys
y mae ein lampau yn di-

tfoddi.

9 A'r rhai call a attebasant,
gan ddywedyd, NidfeUy; rhag
na byddodigon i ni ac i chwi-
thau: ond ewch yn hytrach
at y rhai sydil yn gwerthu, a
phryuwch i chwi eich hun-
ain.

10 A thra yr oeddynt yn
niyned ymaith i brynu, daeth

y prîotl-fab ; a'r rhai oedd
barod. a aethant i mawn gyd
ag ef i'r briodas : a chauwyd
y drws.
11 Wedi hynny y daeth y
morwynion eradl hefyd, gan
ddywedyd, Arghvydd, Ar-
glwydd, agor i ni.

12 Ac efe a attebodd ac a
ddywedodd, Yn mr meddaf i

chwi, Nid adwaen chwi.

ua'r awr y daw Mab y dyn.
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14 í Canys y mae teyrrms

ne/oedd fel dyn yn niyned i

wlad ddieithr, yr hwn a alw-
odd ei weision, ac a roddes ei

ddâ attynt.
15 Ac i un y rhoddodd efe

bíim talent, ac i arall ddwy,
ac i arall un, i bob un yn ol ei

allu ei hun ; ac yn y ían efe a
aeth odfii cartref.

16 A'r hwn a dderbyniasai y
pùm talent a aeth, ac a farclt-

nattàodd â hwynt, ac a
wnaeth bùm talent eraill.

17 A'r un modd yr hwn a
dderbyniami y ddwy, a enniU-
odd yntau ddwy eraill.

18 Ond yr hwn a dderbyn-
iasai un, a aeth, ac a gloddi odd
yn y ddaear, ac a guddiodd
arian ei arglwydd.
19 Ac wedi Ilawer o amser

y mae arghvydd y gweision
liynny yn dyfod, ac yn cyfrif

â hwynt.
•20 A daeth yr hwn a dder-

byniasai bùm talent,ac addug
bùm talent eraill, gan ddy-
wedyd, Arglwydd, pùm talent
a roddaist attaf: wele, mi a
enniUais bíim talent eraiU at-

tynt.

lawn : buost ffyddlawn
ychydig, mi a'th osodaf ar
lawer: dos i mewn i lawen-
ydd dy arglwydd.
22 A'r hwn a dderbyniasai
ddwy dalent a ddaeth, ac a
ddywedodd, Arglwydd, dwy
dalent a roddaist attaf : wele,
dwy eraill a enniilais attynt.

23 Ei arglwydd a ddywedodd
wrtho, Da, was da a ffydd-
lawn: buost flÿddlawn ar
ychydisr. mi a'th osndaf ar

n
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lawer: dosimewnilawenydd i y bugail y defaid oddi wrth y i

dy arglwydd.
•24 A'r hwn a dderbyniasai

dalent a ddaeth, ac
-

ddyweilodd, Arglwydd, mi aswy.

gelfr

:

33 Ac a esyd y defaid ar ei

ddeheulaw, ond y geifr ar yr

ath adwaen\vn .di, mai g^vr

caled ydw)-t, yn medi lle nis

hauai^ít, ac yn casglu lle ni
wasgeraist

:

I

25 Ac mi a ofnais, ac a euth-
um, ac a guddiais dy dalent
yn y ddaear : wele, yr ytyt yu
cael yr eiddot dy hun.
•26 A'i ai^lwydd a attebodd
ac a ddywedodd \vrtho, C) was
drwg a dîog, ti a wyddit fy

mod yn medi lle nis hauais,
ac jnâ casglu lle nis g^vas-

gerais:
•27 Am hynny y dylesit ti och attaf."

34 Yna y dywed y Brenhin
wrth y rhai ar ei ddeheulaw,
Denwch, ciiwi fendige<Jigion

fy ÌShad, etifeddwch y deym-
as a barottòíTyd i chwi er sed-
iad y l>yd.

3-5 Canys bûm newynog, a
chwi a roisoch i mi fw^d : bu
arnaf syched, a rhoisoch i mi
ddìod : i)ùm ddîeithr, a dyg-
asoch fì gyd â chwi

:

36 Noeth, a diUadasoch fi:

bûm glaf, acymwelsochâ mi

:

bûm yngharchar, a daeih-

roddi fy arian at y cyfnewid-
wjT ; a mi, pan ddaethwnj a
gawswn dderbyn yr eiddof fy

hun g)-d à llog.

28 Cymmerwch gan hj-nny y
dalent oddi wrtho, a rhodd-
wch i'r hwu sydd ganddo
ddeg talent.

37 Yna )r ettyb y rhai cyf-

iawn iddo, gan ddywedyd, Ar-
glwydd, pa br)'d th welsom
)Ti ne\v7nog, ac y'th i>orth:!-s-

om? neu yn sychedig, ac y
rhi •isom i ti ddîod ?

38 A pha bryd y'th welsom
ddîeithr, ac y'í/t ddygasom

29 Canys i bob un y mae gyd à ni ? neü yn noeih, ac
ganddo 'y rhoddir, ac efe a y'th ddilladasom ?

gaiff heláethrwydd ; ac oddi
ar yr hwn nid ôes ganddo y
iiygir oddi arno, îe, yr hyn
Edd ganddo.
3u A bwriwch allan y gwas
anfuddiol i'r tywyllwch eithaf

:

j-no y bydd wylofain a rhingc-
ian (ìannedd.
31 í A Mab y dyn, pan ddêl
yn ei ogoniant. a"r holl angel-

A pha bnd y'tb weìsom
yn glat, neu ÿ'ngharchar, ac

y daethom attat ?
'40 A'r Brenhin a ettyb, ac
a ddywed wrtiiynt Yn wir
meddaf i chwi. Yn g)Tnmaint
a'i wneuthur o honoch i un
o'r rhai hyn fy mrodjT lleiaf,

i mi y gwnaethoch.
41 Yna y dywed efe hefyd

sanctaidd gyd âg ef, yna
;
wrth y rbai a fyddant ar y Ilaw

yr eistedd ar orsedd-faingc ei
]

aswy, Ewch oddi wrthyf, rM
ogoDiant. I melldigedig, i'r tân tragy-

32 A chyd-gesglir ger ei frou ' wyddol. yr hwn a barottöwyd

wrth eu gilj'dd, megi's y didola ni roisoch
lanys bûm ne^ynog, ac
iisoch i mi fwyd : bu

|
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arnaf syched, ac ni roisocù i

j

mi ddiod

:

|

43 Bûm ddjejthr, ac ni'm
dygaeoch pyd â chwi : noeth, I

ac ni'm diUadasoch : yn glaf,
'

ac y'ngharchar, ac ni ymwei-
,

soch â nii.

44 Yna }T atíebant hwythau
hefyd iddo, gan ddywedyd, '

Arçlwydd, pa bryd y'th wel-
j

.'<omyn ncwyn og, neu yn sych-
edig, neu yn ddîeithr, "neu
yii noeth, neu yn glaf, neu
y'ngltarchíir, ac ni weiniasom
iíi?
4.j Yna yr ettyh efe iddynt,
gau ddywedyd, Yn wir mêdd-
af i ch'wi, Yn gymmaiut ag
nas gwnaethoch i'r im o'r

ruai Ueiaf hyn, nis gwnaeth-
och i minnau.
4fi A'r rhai hyn a ânt i gosp-

edigaeth dragywyddol : ond
y rhai cyflawn i fywyd tragy-
wyddol.

PENNOD XXVI.
3 Y bywudraethwyr yn cyd-fwriadu
yn erbyn Critt. 6 iiraig yn en-
eeiaio ei hen (ý. 14 Judat yn li

icerthu ef. 17 Crirt yn Iwytta y
pasc : 26 y» ordetnio ei iwpper tanct-
aidd: 3ö yn gwedd'io yn yr ardd:
47 «c werfí ei fradychu á chusan, 57

im caet ei ancain at Caiaphat, 69 a'i

tcadu gan Petr.

ABU, wedi iY Tesu orplien

y geiriau hyn oll, efe a
ddywedodd wrth ei ddisgybl-
íon,

2 Chwi a wyddoch mai gwedi
deuddydd y mae y pasc ; a
Mab y dyn a draddodir i'w

groeshoelio.
3 Ynayrymgasgloddyr arch-

ofTeiriatd, a'r ysgrifenýddion,
a henuriaid y bobl, i lys yr
arch-ofTeiriad, yr hwn a ehvid
Caiaphas

:

XXV, X3ÍVI.
4 A hwya gyd-ymgynghc _

ant fel y dalient yr íesu trwy
ddichell, ac y llaiîdent e/.

5 Eithr liwy a ddywedasant,
Nid ar yr wyl, rhag bod cyn-
nwrf ym mhiith y bobl.
6 1i Äc a'r lesu yn Bethania,
yn nh Simou y gwahan-
gh\Tfus,
7 aeth atto wraig a chanddi
flwch o ennaint gweithfawr,
ac a'í tywaUtodd ar ei ben, ac
efe yn eistedd wrth y ford.
8 A phan welodd ei ddiag-

yblion, hwy a sorra-sant, gan
ddywedyd, I ba belh ÿbu y
golled hon ?

9 Canys fe a. allasid gwerthu
yr ennâint hwn er Uawer, a'i

roddi i'r tloilion.

10 A'r lesu a wybu, ac a ddy-
wedodd wrthynt, Paham yr
ydych yn gwneuthur blinder
i'r wraig? canys hi a weith-
iodd weitlired dda arnaf.

11 Oblegid y mae gennych y
tlodioii bob amsergyd â cliwi

;

a mi nid ydych yn êi gael bob
amser.
12 Canys hi yn tywallt yr en-

naint hwn ar fy nglioiph, a
wnaeth hi/n i'm claddu i.

13 Yn wir meddaf i chwi»
Pa le bynnag y pregether yr
efengyl -hop yn yr holl fyd,

mynegir yr hyn a wnaeth hi
hefyd, er coffa am dani hi.

14 * Yna yr aeth un o'r

deudileg, yr hwu a elwid
Judas Iscariot, at yr arch-
oífeiiiaid,

15 Ac a ddywedodd wrthyfìi,

Pa beth a rôddwch i mi, a mi
a'i tradciodaf ef i chwi ? A
hwy a osodasaut iddo ddeg ar
hugain o arian.
16 Ac o hynny allaii y ceis»
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ÌDdd efe amser cyfaddas i'w
fradychu ef.

17 í Ac ar y dydd cyiitaf o
V yl y bara croyw, y disgyblion
p. ddaethant át yr lesu, gan
ddywedyd wrtho, Pa le y
mynni i"ni barottôi i ti fwytta

y pasc ?

18 Ac yntau a dd}-*vedodd,
Ewch i'r ddinas at y cyfryw
un, a d}"wedwch wrth'o, Y
mae yr Athraw yn dýwedyd,
Fy aniser sydd agos: gvd íì

tlii y cynhaliaf y pasc, mi a'm
disgyblion.

19 A'r disgyblion a wnaeth-
ant y modd y gorchymynasai
yr lesu iddynt, fic a baTottpi-

I

sant y pasc.
I 20 Ac wedi ei myned hi yn
\
hwyr, efe a eisteddodd gyd â'r

;
deûddeg.

j
21 Ac fel YÇ oeddynt yn

I

t)wyíta, efe a ddywedödd, Yn
I

wir yr wyf yn dywedyd i chwi,
1 mai un'p honoch chwi a'm
i bradycha i.

22 A hwythau yn drist iawn,
a ddechreuasant ddywedyd
wrtho, boh un o honynt, Ai
myfi yw, Argl>vydd ?

23 Ac efe a attebodd ac a
ddywedodd, Yr hwn a wlych
ei law gyd â mi yn y ddysgl,
liwnnw a'm bradycha i.

24 Jlab y dyn yn ddiau sydd

26 'ì Ac fel yr oeddynt yn
bwytta, yr lesu a gymmertli
y bára, ac wedi iddo fendithio,
efe a'i torrodd, ac a'i rhodd-
odd i'r disgyblion, ac a ddy-
we(.Jodd, Cymmerw-ch, bw^t?
têwch : hwh yw f nghorph.
2v Ac wedi iddo' gymmeryd

y cwppan, a dîolctì, efe a'í

rhoddes iddynt, gan ddywed-
yd, Yfwch bawb Q hwn:
28 Canys hwn yw fy ng^vaed

o'r testameht newydd, yr hwrj
a dywelltir dros laWer, er
maadeuant pechodau.
Q9 Ac yr ydwyf yn dj'A^edyd

i chwi, na'd yfaf o hy'n allan
o ffpyyth hwn ý winwj'dden,
hyd ydydd hwnnw pan yfwyf
ef gd â chwi yn ne\V7d"d yn
nhejTnas fy Nhad.
30 Ac wedi iddynt ganu
hymn, hwy a aethalit allan \

fýnydd yr Olew-wydd'.
31 Yna y dywedôdd yr Tesu

wrtliynt, Chwychw; oll a
rwystrir heno O'm p'egid i

:

cânys ysgrifenedig yw, Taraw-
af y bugail, a defaid y praidd
a wasgerir.
3€ Eithr wedi fy adgyfodi,

nií a âf o'ch blaen chwi
}

Galilea.

33 A Phetr a attebodd ac
a ddywedodd rtho, Pe
rhwystrid pawb o'th blegid

iyned,fel ymaeynysgrif- I di, e<to ni'm rhwystrir i byth.
enedlg am dano : eithr gwae

;
34 Yr lesu a ddj-wedodd

V dyn hwnnw trwy yr hwn y i wrthq, Yn wir yr wýf yn dyr
iradychir Mab y dyn ! da fu-

^

wedyd i ti, mâi y nos tìoh,

r pe nasasai i'r dyn hwn:
ganesid ef.

I

35 A Judas, yr hwn a'i brad-
ychodd ef, á" attebodd ac a

;
udywedodd, A'i myfi yw e/e,

Athraw? Yntauadd'ywedodd
i

^jthç). Ti a 4dywedaist.

cyn canu o'r cèLUog, y'm
gwedi deirgwaith.
35 Petr a ddyvvedodd wrtho,
Pe gorfyddai i mi farw gyd â
thi, ni'th wadaf ddim. Yr un
modd hefvd y dywedodd yr
holl ddisgyblibn.



36 *! Yna y daeth yr lesii

gyd â hwynt i fau a elwid
(íethsemane, ac a ddywedodd
wrth ei ddisgyblion, Eistedd-
wch yma, tra yr elw^f a
gweddîo accw.
37 Ac efe a gymmerth Petr,
a dau fab ^ebedëus, ac a
ddechreuüdd dristàu ac yuio-
fidio.

38 Yna efe a ddywedodd
wrthynt, Trist iawn yw fy

enaid hyd angau: arhoswch
yma, a gwyliwch gyd â mi.
39 A.C wedi iddo ifyned ych-

ydig ym mlaeu, efe a syrth-
iodd ar ei wyneb, gan weddio,
a dywedyd, Fy Nhad, os yw
bosibl, aed y cwppan hwn
heibio oddi wrthyf ; etto nid
fel yr ydwyf fl yn ewyllysio,
orid fel yr ydwyt ti.

4u Ac efe a ddaeth at y disg-
yblion, ac a'u cafodd hwy yn
cy.sgu ; ac a ddywedodd wrth
Petr, Felly; oni ellych chwi
wyhed un awr gj'd â mi ?

41 Gwyliwch a gweildiwch,
fel nad eloch i brofedigaeth.
Yr yaprjd yn ddîau tydd yu
barod,ei"thry cuawd sydd waii.

42 Efe a aeth drachefn } r ail

waith, ac a weddíodd, gan
ddywedyd, Fy Nhad, oui.s gall

y cwppan hwii fyned heibio
oddi wrtliyf, na byddo i mi
yfed o houo,gwneler dy ewyil-

'sdi.

43 Ac efe a ddaeth, ac a'u

cafodd hwy yn cysgu drach-
efn : canys yr oedd eu Ilygaid

hwy wedi trymhûu.
44 Ac efe a'u gadawodd
hwynt,acaaeth ymaith drach-
efu,ac a weddiodd y drydedd
waith, gan ddywedyd yr uu
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45 Yna y daeth efe at ei

ddisgyblion, ac a ddywedodd
wrthyut, Cysgwch bellach, a
gorpliíŸysch i wele, y mae yr
awr wedi ne.sâu, a Mab y dyn
a draddodir i ddwylaw pech-
aíluriaid.

46 Cüdwch, awn : wele, nesa-
odd yr hwu sydd yn fy mrad-
ychu.
47 H Ac efe etto yn llefaru,

wele, Judas, uu o'r deuddeg,
a ddaeth, a chyd âg ef dyria
fawr â chleddyfau a fifyn, oddi
wrth yr arch-offeiriaid a heu-
uriaid y bobl.

48 A'r hwn a'i bradychodd
ef a roisai arwydd iddynt, gan
ddywedyd, Pa un "bynnag a
gusanwy f, hwunw yw efe : del-
iwch ef.

49 Ac yn ebrwydd y daeth at
yr lesu, ac a ddywedodd,
Henflych well, Athraw; ac
a'i cusanodd ef.

50 A'r Ie«u a ddywedodd
wrtho, Y cyfaill, i ba beth y
daethost? Yna y daethant,
ac y rhoisant ddwylaw ar yr
lesu, ac a'i daha.«ant ef.

51 Ac wele, uu o'r rhai oedd
gyd â'r lesü, a estynodd ei

law, ac a dynnodd ei gleddyf,
ac a darawodd was yr arcli-

offeiriad, ac a dorrodd ei glust
ef.

53 Yna y dywedodd >t lesu
wrtho, Dychwel dy gleddyf
i'w le : car.ys pawb a'r a gym-
merani gleddyf, a ddifethir â
cldeddyf.
53 A ydwTt ti yn tybied nas

gallaf yr awrlion ddeisyf ar fy

Khad M efe a r>dd yri y fan

i mi fwy na deuddeg Ueng o
angelion ?

54 Pa fodd ynte y cyflawnid

ii
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! >T ysgrj-th>Tau, mai felly y ;

d(lvwedodd wrtho, Yr ydwvf

:
gorfydd bod ?

i
yn' dy dynghedu di trwy y

55 YnjTawrhonnoyd\-wed- Duw hyw, ddywedyd o honot
odd yr lesu wrth y torfeydd, i ni, ai tydi yw y Crist, Mab
Ai megi-i at ieidr v daethocli Duw.
chwi allan, à chîeddyfau a 64 Yr lesu a ddywedodd

; fifyn i'm dal i ? jt oeddwn i WTtho, Ti a ddywedaist : eithr

:
iH;unyddgvdàch\viyueistedd meddaf i chwi, Ar ol hyn y
yu dysgu u y deml, ac ui'm . gwelwch Fahydyn>Tieistedd
daliaâoch.

|

ar ddeheulaw y gailu, ac yn
56 A hyn oll a wnaethpwyd, ! dyfod ar gymmylau y nef.

fel y cyfíawnid ysgrythyrau y 1 65 Yna y rhwygoild yr arch-
proph'ydi. YnayrhoUddisg- I offeiriad ei ddiliad, gan ddy-
vhlion â'i gatlawsant ef, ac a ;

\\'edyd, Efe a gablo<ld : paraid
iffaipant. - i ui mwy wTth dystion V wele,

57 í A'r rhai a ddaliasent yr
|

yr awrhon yclywsoch ei gabl-

lesu, a'í dygasant </ ymaith
;

edd ef.

Ht Caiaphas >t arch-otfeiriad, 68 Beth dybygwch chwi ?

lle\Toedd yr ysgrifenyddion
,

Hwythau gan "atteb a ddy-
a'r henuriaid wedi ymgasglu wedasaut, Y mae efe yn euog
vnghyd. I o farwnlaeth.
' 58 A Phetr a*i canlniodd ef : 67 Yna y poerasant yn ei

o hirbell, hyd yn llys yr arch-
j

w>-neb, ac a'i ceniodia<ant

;

offeiriad; ac a aetb =
'

-""'" '

, eisteddodd gj-d â'r gweis-
ion. i weled y diwedd.

!
59 A'r arch-offeiriaid a'r hen-

uriaid, a'r hfill g\'nghor, a
geisiasant gau-dystiolaeth yn
erbyn yr Ie.<u. fel y rhoddent
ef i'farwolaeih ;

61 Ac nis cawsant: îe, er
dyfod yno gau-dystîon lawer,

ni chawsant. EÌthr o'r diw-
I edd fe a ddaeth dau gau-

I

dyst,

I
61 Ác a ddywedasant, Hwti

i

a ddywedodd, !Mi a allaf ddin-

I

y-Jtrio teml Dduw. a'i had-

I

êiladu mewTi tri diwmod.

eraill a'i taraw?;
68 Gan ddywedyd, Pro-
phwyda i ni. (_) Crist, pwy yw
>T hwn a'th darawodd ?

69 V A Phetr oedd yn eLstedd
allan yn y llys : a daeth mor-
w>'nig" atto, ac a ddywedo<ld,
.-l" thithau oeddit gyd âg lesu
y GaJileacL

70 Ac efe a wadodd ger eii

bron hwy oll, ac a ddywedodd,
NiR gwn beth yr ^t yn ei

dd^-wedyd.
71 A pnan aeth efe allan i'r

porth, gwelodd un arall ef ; a
hi a díh'wedodd wrth y rhai

I

oedd yno, Yr oedd hw-n hefyd
chyfododd >t arch- : gyd à'r lesu o Nazareth.

offeiriad, "ac a dd'ywedodd /"S A thrachefn efe a wadodd
wTtho, Aattebididdim ? beth !

trwy Iw, Nid adwaen i y dyn.
y mae y rhal hyn yn ei dystiol- 73"Ac ychydig wedi, däeth y
aethu yn dy erbyn ? i rhai oedd n sefyll ger Uaw,
63 Oud yr Ies"u a dawoíld. ac a ddywedasani wTth Petr,
A'r arch-otfeiriad gan atteb a Yn wir yr w^i, tithau yn un o
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honynt ; canys y mae dy lefer-

ydd yn dy gyhuddo.
74 Yna y dechreuodd efe

regu a thyngii, Nid adwaeu i

y dyn. Ac yn y man y cau-
odd y ceiliog.

75 A choüodd Petr air yr

lesu, yr hwn a ddywedasai
wrtlio, Cyn canu o'r ceiliog,

ti a'm gwedi deirgwaith. Ac
efe a aeth allan, ac a wylodd
yn cliwerw-dost.

PENNOD XXVII.
1 Rhodíi 'Crist yn rhwym at Pilat.

3 Judâs yn ymirro^i. Ì9 Pilat, wedi
et rybtíiidfogan ei wràiir, 24 vn golchi
eiddwylaiv. WRhyddha'u Barulhas.
29 Coroni Crist á rfr«m, 35 íi'í í-roes-

hoelio, 40 o'í ddi/enwi: 50 yntaa
yn mariv: ri gladdu e/. &ì üdio a
gu.ylibei/eddÌ/

APHAN ddaeth y bore,
cyd-ymgyiigíiorodd yr

holl arcli-.oflfeiriaid, a lieniir-

iaid y bobi, yn erl>yn yr lesu,

fd y rhoddeut ef 1 farwol-
aeth.

2 Ac wedi iddynt ei'rwymo,
hwy a'i dygasant c/ yniaith,
ac a'i traddodasant ef i Pont-
ius Pilat y rhaglaw.
3 1î Yna pan welodd Judas,

yr hwn a'i bradychodd ef,

ddarfod ei gondemnio ef, bu
edifar ganddo, ac a ddug
drachefn y deg ar hugain
arian i"r aroh-ofieiriaid' a'r

henuriaid,
4 Gan ddywedyd, Pechais,
gan fradycliu gwaed gwirion.
Hwythau a ddywedasaut, Pa
beth. ywhyimyi ni ? edrych di.

5 Ac wedi iddo daflu yr arian
yn y deml, efe a ymadawodd.
ac a aeth ao a ymgrogodd.
6 A'r arch-o£feiriaid a gym-
merasant yr arian, ac a ddy-

xxvr, xXvií.
wedasant, Nid cyfreillilawn i

ni eu bwrw hwynt yn y dry-
sorfa; canys gwerth gwaed
ydyw.

7 Ac edi iddynt gyd-ym-
gynghori, hwy a brynasant à
hwynt fsres y crocheuydd, yn
glaildfa dieithriaid.

8 Am hynny y galwyd y
maes hwnuw, Maes y gwaed,
hyd heddyw.
9 (Yna y cyflawnwyd yr hyn
á ddywedwyd trwy Jeremiaa
y prophwyd, gan ddywedyd,
A hwy a gymmerasant y deg
ar hugain arian, pris y pris-

iedig, yr hwn a brynasant
gan feibion Israel

;

10 Áe a'u rhoisant hwy am
|

faés y crochenydd, megis y
gosododd yr Arglwydd i mi.)
11 A'r lesu a safodd ger

bron y rhaglaw : a'r rhaglaw
a ofynodd iddo, gan ddywed-
yd, Ai ti yw Brenhin yr ludd-
ewon ? A'r lesu a ddywedodd
wrtho, Yr wyt ti yn dywedyd.
Ì3 A phan gyhuddid ef gan

yr arch-ofTeinaid a'r heuur-
ìaid, nid attebodd efe ddim.
13 Y^na y dywedodd Pilat

wrtho, Oni chlywi di faint tì

bethau y maent hwy yn eu
tystiolaethu yn dy erbyn di?
14 Ac nid attebodd efe iddo

i un gair ; fel y rhyfeddodd y
rhaglaw yn fawr.

15 Ac ar )T \vyl honno yr
arferai y rhaglaw ollwng yn
rhydd i'r boL»l un carcharor,
yr hwn a fynnent.
16 Ac yna yr oedd ganddyui
garcharor hynod, a elwid
Barabbas.
17 Wedi iddynt gan hynny
ymgasglu ynghyd, Pilat a
ddywedodd wrthynt, Pa un a
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|

fynnwch i mi ei ollwng yn i Barabbas jTi rhvdd iddynt: i

rhydd i chwi? Barabhas, ai
' ond yr lesu a fflangellodd ;

yr'lesii,yr hwn a elwir Criit ? efe, ac a'i rhoddes i'w groes-
j

18 Canys efe a wyddai mai o hoslio. i

gentigen y traddodasent ef. 27 Yna milwyr y ihagîaw a '

19 ' Ac efe yn ei.-.tedd ar ji gyinnierasant jt lesu i'r
,

orsedd-faingc,eiwraigaddan- dadleudy, ac a gj'nnullasant
fonodd atto gan ddywedyd, -" '--" *-'>=-

Na fyddel i ti a wneìych à'r

cyfiawn hwunw canys godd-
.

efaia lawer heddyw mewn
,

breuddwyd o'i achós ef.

•20 A'r' arch-offeiriaid a'r
;

henuriaid a berswadiasant y asant ar ei ben ef, a chorsen
bobl, fel y gofynent Barabbas, yn ei law ddehaa ; ac a blyg-

ac y difetlient yr lesu. a<ant eu gliniau ger ei fron
21 A'r rhaglaw a attebodd ef, ac a'i gwatwarasant, gan

ac a ddywedodd wrthynt, Pa ,
ddywedyd, Henfifych well,

un o'r ddau a fynnwch i mi
^

brenhin yr Tuddeon.
ei ollwng yn rtíydd i chwi ? 30 A hwy a boerasant amo,
Hwythau a ddywedatant, ac a gymmerasant y gorsen,
Barabbas. ac a'i larawsant ar e'i ben.
22 Pilat a ddywedodd wrth- 31 Ac wedi iddjmt eiwatwar,

ynt, Pa beth gan hynny a hwy a'i dîosgasant ef o'r
" naf i'r lesu, yr hwn a elwir fantell, ac a'i gwisgasant â'î

ef.

ddillad ei hun, ac a'i dygasant
ef ymaith i'w groeshoelio.

;
32 Ac fel yr osddjTit yn
myiied allan, hwj a gawssnt
ddj-n o Cyrene, a'i enw
Sinion ; hwn a gjmmellasant

23 A'r rhaglaw a ddywedodd,
Ond pa ddrwg a waiaeth efe ?

Hwythau a lefasant yn fwy,
gau ddywedyd, Croeshoelier i ddwyn ei groes ef.

ef. 1 33 ' A phan ddaethant i le

24 í A Philat, pan welodd a elwid Golgotha, yr hwn a
nad oedd dim yn tycio, ond elwir. Lle y benglog,
yn hytrach 1)0<I cynnwrf, a 34 Hwy a roisant iddo

bf>bl, gan dilywedyd, Dîeuog ni fj-nnodd efe ji'ed.

ydwyf fi oddi wrih waed y 3-5 'Ac wedi iddynt ei groes-
cyflawn hwn : edrychwch hoelio ef, hwy a raimasant ei

chwi. ddillad, gan fwrw coelbren:
23 AY holl bobl a attebodd er cyflawni y peth a ddywed-
ac a ddywedodd, Bydded ei wyd trvry y prophwj-d, Hwy
waed ef amöm ni, ac ar ein a ranna.sant fy nillad yn eu
plant.

j

plith, ac ar fy'ngwisg y bwr-
26 V Yna y golljTigodd efe ,

ia.sant goelbren.
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36 A chan eistedd, hwy a'i

[

ddywedasant, Y mae hwn yn
1 gwyliasant ef yno

:

gaíw atn Elîas.

37 A gosodasant hefyd uwch 48 Ac yn y fan un o honynt
ei ben ef ei achos yn ysgrif- ! a redodd, ac a gynimerth

,, ^^^T ^„r ,., ,XT -- ^,^ llaìiwodd o
i't rhoddodd ar

ON. gorsen, ac a'i dìododd ef.

38 Yna y croeshoeliívyd gyd 49 'i A'r lleiU a ddj-wedas-

âg ef ddau leidr ; uû ar' y |

ant, Paid, edrychwn a ddaw
Uaw ddehau, ac un ar yr

39 ^ A'r rhai oedd yn myned
heibio a'i cabiasant ef, gan
ysgwyd eu pennau,
40 A dywedyd, Ti yr hwn a

ddinystri y demi, ac a'í had-
eiledi mewn tridiau, gwared
dy hun. Os ti jrw Mab Duw,
di.sgyn oddi ar y groes.
41 A'r un motld yr arch-

oífeiriaid hefyd, gan watwar,
gyd â'r ysgrifenyddion a'r

henuriaid, a ddywedasant,
42 Efe a waredodd eraiil, ei

hunan nis gall efe ei waredu.
Os Brenhin Israel yw, dis-

gyned yr awrhon odtli ar y
groes, ac ni a gredwn iddo.
43 Ymddiriedodd yn Nuw;
gwareded efe ef yr awrhon,

Elias i'w waredu ef.

50 "i A'r lesu, wedi llefain

drachefn â Uef uchel, a yni-
adawodd â'r ysprj'd.

51 Ac wele, lièu y deml a
rwygwyd yn ddau oildi fynu
hyd i waered: a'r ddaear a
grynodd, a'r meini a hoUt-
wyd:
52 A'r beddau a agon^^d

;

a llawer o g}Tph y saiu't a
hunasent a gyfodasant,
53 Ac a ddaethant allan o"r

beddau ar ol ei gj'fodiad ef,

ac a aethant i raewn i'r ddin-
as sanctaidd, ac a ymddang-
osasant i lawer.

54 Ond y canwriad, a'r rhai
oedd gyd âg ef yn gwylied yr
lesu, wedi gweled y ddaear-
gryn, a'r pethau a Amaethid,

3 efe a'i myn ef': caiiy^ efe
í

a «ifnasant yn fawr, gan ddy-
a ddywedodd, Mab l>uw yd-
wyf.
44 A'r un peth hefyd a ed-

liwiodd y Jladron iddo, y rhai
a groeshoehasid gyd âg ef.

45 Ac o'r chweched awr y
bi tywylhvch ar yr hoü
ddaear hyd y nawfed awr.
46 Ac nghylch y nawfed
awr y llefodd yr lesu â llef

nchel, gan ddywedyd, Eli,

Eli, lama sabachthani? hyn-
ny yw, Fy Nuw, fy Nuw,
paham y'm gadewaist

"

wedyd, Yn wir Mab Duw
yfloedd hwn.
53 Ac yr oedd yno lawer o
wragedd yn edrych o hirbell,

y rliai a ganlyiia«ent yr lesu
o ÍTalilea, gan weini iddo ef

:

56 Ym mhliih y rhai yr oedd
Mair Magdalen, a Mair mam
lago a Joses, a mam meibion
Zei)edëus.
57 1 Ac wedi ei mjmed hi

yn hwyr, daeth gwr goludog
() .\rimathea, a'i enw Joseph,
yr hwn a fiia«ai yntau yn

47 X rhai o'r sawl oedd yn ddisgybl i"r lesu
sefyll yno, pan glywsant, al 58 llwn a aeth at Pi1nt,ac a
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ofjTiwld gorph yr lesu. Yna
y gorcliyinynotld Pilat roddi

y corph.
59 A Jo.-îeph wedi cymmeryd
y corph, a"i hamdôdd à liian

glân,
60 Ac a'i gosododd ef yn ei

fedd newydd ei hun yr hwn
a dorrasaí efe yn y graig ; ac
a dreiglodd faen mawT wrth
ddiws y bedd, ac a aeth }-m-

aith.

61 Ac >T oedd yno Mair
Magdaleíi, a"r Fair arall, yn
eisiedd gyferbyn â'r bedd.
62 í A thrannoeth, yr hwn
sydd ar ol y darpar-wyl, yr
ymgynhullodd yr arch-offeir-

iaid â'r Phariseaid at Pilat,

63 Gan ddywedyd, Ar-
glwydd, y mae yn góf gennym
ddywedyd o'r twyliwThwnriw,
ac efe etto yn fyw, Wedi tri-

diau y cyfodaf.

64 Gorchymyn gan liynny
gadw y bed'd ýn ddioge! hyd
y trydydd dydd; rhag dyfod
ei ddisgyblion o hyd nos, a'i

ladratta ef, a dywedvd WTth
y bobl, Efe a gyfo'dodd o
feirw: a byrìd yr amryfus-
edd diweddaf yn waeth na'r
cyntaf.

65 A dywedodd Pilat wrth-
ynt, Y mae gennych wyliad-
wriaeth ; ewch, gwnewch mor
ddîogel ag y medroch.
66 A hwy' a aethant, ac a
wnaetiiant y bedd yn ddiogel,
ac a seliasant y ínaeu, gyd
à'r w^liadwriaet'h.

PENNOD XXVIIL
1 Dansos adetifodiad Cnst i'r ^wrag-

ymddangos id'dynt/ 11 Yr arch-
offetriaid yn rhòddi arian Pr miltryr,

I ddywedyd ddar/oä ei ladratta ef

XXVII, XXVIÍI.
. aUan tìr bedd. 16 Critt yn y.

ddaneot ìvi ddiseyblion, 19 yn
j

hanfòn i fedyddiu, ac i ddys^u

\C yn niwedd y Sabbath, a I

XJL hi yn dyddhàu i'r dydd l

cyntaf o'r wytiinos, daeth I

Mair Magdaleri, a'r Fair arall,
j

i edr^ch y bedd.
•2 a'c wele, bu daear-gryn

canysdisgjTioddangel ;

maen oddi wrth y drws, ac a
eisteddodd arno.

3 A'i wynebpryd oedd fel

mellten, a'i wisg yn wèn fel

eira.

4 A rhag ei ofn ef y crjTiodd

y ceidwaid, ac a aethant
megis yn feirw.

5 A'r angel a attebodd ac a
ddywedodd wrth y gwragedd,
Naic ofuwch : canys mi a wn
mai ceisio yr ydych yr lesu,
>T hwn a groeshoeUwyd.
6 Nid yw efe yma: canys
cyfododd, megis y dywedodd.
iJeuwch, gwelwch y fan lle y
gorweddodd jt Arglwydd.
7 Ac ewch ar ffrwst, a dy-
wedwch i'W ddisgybUon, gyf-

odi o hono o feirw. Ac wele,
;

y mae efe yn myned o'ch
'

blaen chwi i GalUea; yno y
gwelwch ef, Wele, dywedais

|

i chwL
i

8 Ac wedi eu myued ymaith i

ar frys oddi wrth y bedd, g>d
j

âg ofn a Uawenydd mawr,
rhedasant i fynegi i'w ddi&g-
ybUon ef.

9 í .\c fel yr oedd>Tit yn
myned i fynegi i'w ddisgybJ-

ion ef, wele, yr Ie.su a gyfarfn
â hwynt, gan ddywedyd,
Henffych weU. A hwv a
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j
ddaethant, ac a ymafaelasant

j

yn ei draed ef, ac a'i haddol-

j

afíant.

j
10 Yna y dywedodd yr lesii

!
wrthynt/Nac ofnwch : ewch,

! mynegwch i'ra brodyr, fel yr
1 elont i Galilea, ac yno y'm
! gwelant i.

1

11 ^ Ac wedi eu myned hwy,
wele, rhai o'r wyliadwTÌaeth
a ddaethant i'r ddina«, ac a

I fynegasant i'r arch-offeiriaid

yr hyn oU a wnaethid.
12 Ac wedi iddynt ymgasglu

jnigliyd gyd fi'r heniiriaid, a
chyd-ym^ngliori, hwy a roi-

sant arian lawer i'r milwjT,
13 Gan ddywedyd, Dywed-
wch, Ei ddiRgybliun a ddaeth-
ani o hyd no9, ac a'i lla<lrat-

tasant ef, a nyni yn cysgn.
14 Ac o« dyw y rhaglaw
hyn, ni a'i perswadiwn èì, ac
a'ch gwnawn chwi yn ddîofal.

15 A hwy a gjTnmerasant
yr arian, ac a wnaetliant fel

yr addyíg\s-yd hwynt: a
thaenwyd y gair hwn ym
mhlith yr luddewon hyd y
dydd heddyw.
16 •í A'r lin disgybl ar ddeg
a aethant i Galilea, i'r myn-
ydd Ue >T ordeiniasai jt lèsu
iddynt.
17 A phan welsant ef, hwjr

a'i haddola.sant ef: ond rhai
a ammhenasant.
18 A'r lesu a ddaeth, ac a

lefarodd wrthj-nt, gan ddy-
wedyd, Rhoddw^d i mi bob
awdurdod yn y uef ac ar y
ddaear.
19 Ewch gan hynny a rtysg-

wch yr hnll genhedloedd,
gan eu hedjTldio hwy yu enw
y Tad, a'r Mab, a'r Yspryd
Glân;
20 Gan ddysgn iddynt gadw
pob peth a'r a orchymynais i

chwi. Ac wele, yr ydwyf fi

gyd fi chwi hob amser hyd
ddiwedd y bj-d. Amen.

YR EFENGYL YX OL

S A N T
PENNOD L

f Toan Fe'ìÿddin-r. 9 Bed.
yddio yr Jesu, 12 ni demtio. 14

SJi yn prtgethu / 1 6 i/n ealw Petr,

Andrea», Ingo, ac loarií 23 yn
iacháu dun ae yspryd afian yrtddo,

29 a rrutm çu-r'afg Petr, 32 a ìlawer

gíeifion: 41 ac yn gianhdu y
gfíjaAan-glwy/us.

DECHREU efengvl lesu
Grist, Fab Duw

;'

2 Fel yr ysgrifenwyd yn y
propliwydi, Wele, yr ydw^f ii

yn anfon fy nghenua<l o fl'aen

dy wyneb, yr hwn a barotloa
dy ffordd o'th flaen.

M A E C.

3 Llef un yn llefain yn
y diffaethwch, Paroilôw'ch
ffordd jt Arglwj'<ld. gWTiewch
yn tmiawn ei Iwj'brau ef.

4 Yr oedd loan yn bedyddio
yn y diffaethwch, ac yn preg-
ethu bedydd edifeirwch er
maddeuant pechodau.
5 Ac aeth allan atto ef holl

wlad Judea, a'r Hierosolym-
itiaid, ac a'u bedyddiwyd oll

ganddoyn afon yr'lonld'onen,
gan gjsu eu pechodau.
6 Ac loan oedd wedi ei

wlsgo â blew camel. a gwregys



croen ynghylch ei Iwynau, ac
|

17 A'r lesii a ddywediwìd
yii bwytta locustiaid a mêi wrthynt, Deuwch ar fy ol i

-

gwllt. gwuaf i chwi fod yn bysgod-
7 Ac efe a bregethodd, gan wyr dynion.
ddywedyd, Y mae yn dyfod 18 Ac yn ebrwydd, gan adael

ar fy ol i un crj'fach na mytî, eu rhwydau, y canlynasant
carrai esgidiaii yr hwn nid ef.

' wyf fi deilwng i ymostwng ac
! i'w dattod.

8 Myfl yn wir a'ch bedydd'

19 Ac wedi iddo fyned rhag-
ddo ychydig oddi yno, efc a
ganfu lago fab Zebedëus,

iais chwi â dwfr: eithr efe ' ac loan ei frawd ef, a hwy
a'ch bedyddia chwi â'r Yspryd
Glân.
9 A bu yn y dyddiau hynny,
ddyfod o'r lesu o îsazareth
yn Galilea; ac efe a fedydd-
'iwyd gan loan yn yr lor-
ddoneii.
1(1 Ac yn ebn^ydd wrth ddy-

fod i fynu o'r dwfr, efe a weì-
odd y'nefoedd yn agored, a"r

Yspryd yn disgj'n arno megis
colommeri
11 A llef a ddaeth oT nef-

oeíld, Tydi yw fy anwyl Fab,
yn yr hwn y'm boddlonwycL
1'2 Ac yn ebrwydil y gjTrodd

yr yspryd ef i'r diffaêthwch.
"
13 Ac'efe a fu yno yn y di-

lîaethwclì ddeugain lawrnod
yn ei demtio gau Satan : ac yr
oedd efe gyd â'r gwlltfilod :

a'rangelionaweiniasaiitiddo.
14 Ac ar ol traddodi Toan,

yr lesu a ddaeth i GaUlea,

, llong yn cyweirio .

rhwydau.
20 Ac yn y man efe a'u galw-
odd hynt: a hwy a adaw-
sant eu tad Zehedëus yn y
llong gyd â'r cyflog-ddynion,
ac a aeîhant ar ei o! ef.

21 A hwy a aethant i mewn
i Capernaum ; ac yn ebrwydd
ar y dydd Sabl)ath, wedi iddo
fyned'i mewn i'rsynagog, efe

â athrawiaethodd.
22 A synnasant wrth ei

athrawiaeth ef : canys yr oedd
efe j'n eu dy.=gu h'wy megis
\m ag awdurdod ganddo, ac
nid fel yr ysgrifenyddion.
23 Ac yr oedd yn eu .synagog
hwy ddyn ag ynddo yspryd
aflan ; ac efe a lefodd,

24 Gan ddywedyd, Och, beth
.sj'dd i ni a wnelom â thi, lesii

o" ]S'azarecli? a ddaethost ti

'n difetha ni ? mi a'tli adwaen
gan bregethu efengyl teyrnas pwy ydwyt, Sanct Diiw.

Dduw 2-5 A'r lesu a'i cerj-ddodd ef.

1.5 A dj-wedyd, Yr amser a
|

gan ddywedyd, Taw, a dos
^__a -...j _•., T^ , allan o hono.

25 Yna wedi i'r yspryd aflan

ei rwj'go ef, a gwaeddi â llef

uchel, efe a ddaeth allan o
hono.
27 Ac fe a aeth ar bawb

fraw, fel yr ymofynaaant yn
eu mysg eu hunai'n, gan ddy-
wedy'd, Beth yw hyn? pa

chredwch yr efengyl.

16 Ac fel yr oedd efe yn
rhodio wrth fôr Galilea. efe a
ganfu Simon, ac Andreas ei

frawd, yn bwrw rhwyd yn y
môr : (canys pvsgodwyr oedd-
ynt)



athrawiaeth newydd yw hon ?

canys trwy awdurdod y mae
efe yu gorchyniyn, ie, yr
ysprydion aflan, a hwy yn
ufuddhâu iddo.
28 Ac yn ebrwydd yr aeth
sôn am dano dros yr holl wlad
o amgylch Galilea,

29 Ac yn y man wedi iddynt
fyned allan o'r synagog, hwy
a aethant i d Simon ac An-
dreas, gyd àg lago ac loan.
30 Ac >r oedd chwefp- Bimon
yn gorwedd yn glaf o'r cryd

:

ac yii ehrwydd y dywedasant
wrtho am dani hi.

31 Ac efe a ddaeth, ac a'i

codotld hi i fynu, gan ymaflyd
yn ei llaw hi : a'r cryd a'igàd-
awodd hi yn y man; a hi a
wasanaethodd amynt liwy.

32 Ac wedi iddi hwyiliàn,
pau fachliuiodd yr haui, hwy
a d(l}-gasaiit atto yr holl rai

drwg eu hwyl, a'r rhai cy-

tiireulig.

33 A'r hoU ddinas oedd wedi
ymgasglu wrth y drws.
34 Ac efe a iachaodd lawer o

rai drwg eU hwyl o amryw
heintiau, ac a fwriodd allan
lawer o gythreuliaid ; ac ni
adawodd i'r cythreuliaid ddy'-

wedyd yr adwaenent ef.

35 A'r bore yn blygeiniol
iawn, wedi iddo godi, efe a
aeth allan, ac a aeth i íe ang-
liyfamiedd ; ac yno y gweddi-
odd.
3H A Simon, a'r rhai oedd
gyd âg ef, a'i dilynasant ef.

37 Ac wedi iddynt ei gael ef,

hwy a ddj'wedasant wrtho, Y
mae pawb yn dy geisio di.

38 Ac efe a ddywedodd wrth-
ynt, Awn i'r trefydd nesaf,
fel y gallwyf bregethu yno

S. MARC. I, II.

hefyd : canys i hj-nny y deuth-
um allan.

39 Ac yr oedd efe yn preg-
ethu yn eu synagogau hwynt
trwy holl Galilea, ac yn bwrw
allan gythreuliaid.
40 A daeth atto ef un gwa-
han-glwyfus, gan ymbil àg ef,

a gostwng ar ei hiiiau iddo, a
dy wedyd wrtho, Os mynni, ti

a elli fy nglanhâu.
41 A'r lesu, gan dosturio,
a estynodd ei law, ac a gy-
íTyrddodd âg ef, ac a ddywed-
odd wrtho, Mynnaf, bydd
Iftn.

42 Ac wedi iddo ddy\vedyd
hiinny, ymadawoddy gwahan-
glwyf âg ef yn ebrwydd, a
glanhâwyd ef.

43 Ac wedi gorchymyn iddo
yn gaeth, efe a'i hanfonodd ef
ymaith yn y man ;

44 Ac a ddywedodd wrtho,
Gwel na ddywedych ddim
wrth neb: eithr dos ymaith,
dangos dy hun i'r otfeiriad,

ac offrymma dros dy lan-

h&d y peihau a orchymynodd
Moses, er tystiolaeth iddynt
hwy.
45 Eithr efe a aeth ymaith,
ac a ddechreuodd gyhoeddi
Ilawer, a thaenu y gair ar led,

fel na allai yr lesu fyned rowy
yn amUvg i'r ddinas; eithr

yr oedd efe allan mewn Ue-
oedd anghyfannedd : ac o
bob parth y daethant atto ef.

PENNOD II.

3 Critt yn incliríu un cla/o'r parlys;
14 yn galwJtíatthewor doll/a t 15
yn bwt/ttHfV<l a' phubticanod apìtech-

uduriaitl ; 18 yn esgtuodi ei ddtmf-

ybliont am nad ymprydientt 2ÍÍ nc

am dynnu y tyuiys d ar y dydd
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4 efe a aeth drachefn i faddeu pechoclau ar y ddaear,
j\. Capernaum, wedi rhai ' (eb efe wrth y claf o'r parlysj
dyddiau : a chiybu\vj-d ei fiHÌ

j
11 Wrthyt ti yr w^f yn dy-

ef yn y i.
'

j

wedyd, Cyfod,"a chymmer i

2 Ac yn y man Uawer a jmi- i fynu dy weiy, a dos í'th d.
j

gasgiasant jTighyd, hyd na 12 Acynyman y cyfododd
' aiinent hyd yn nod yn y Ile- ! efe, ac cymmerth ifynu ei

oedd ynghylch y drws : ac wely. ac a" aeth allan "j-n eu
efeabregethoddgairiddjTit ^'î-ydd hwynt oll; hyd oni

: hwy.
I

synnodd pàwb. a gogôneddu
' :i A daethant atto, gan ! l)uw, gan ddywedyd, Ni wel-
ddwyn un claf o'r parlys, yr i som ni erioed fel lîyn.

liwn a ddj-gid gan bedwar. I 13 Ac efe a aeth aiìan drach-
4 A chan na allent nesâu efn wrth làn y môr : a"r holl

atto gan y dyrfa, didôi y tô a dvrfa a ddaeth atto ; ac efe
wiiaethant Ue yr oedd efe : ac a u dysgodd hwynt.
wedi iddynt dorri trwodd, 14^ Acefeyn mynedheibio,
hwv a ollyngasant i waered y efe a ganfu 'Lefì 'fab Alpheus
gwèly yn yr hwn y gorweddâi

|

yn eistedd wrth y doUfa, ac a
y claf ö'r parlys,

j

éd3-\vedodd wrtho, Canlyn fi.
"
T A phan wêlodd >t leRii eu Ac efe a gododd, ac a'i can-

fifydd hwjTit, efe a d'dj-wedodd
|

Iynodd ef.

;

wrth y claf o"r parlys, Ha fab,
i

15 A bu, a'r lesu jm eistedd
;
niadd'euwyd i ti dy ijéchodau.

|
i fw^tta ýn ei d éf, i lawer

6 Ac yr ôedd rhái o'r ysgrif- i hefydobúblicanôdaphechad-
enyddion yn eist«dd yno. ac uriaid eistedd gjd â'r lesu

; ynymresjTnmu yn eu" caTon-
,

a'i ddisgybüon ; canys Uawer
iiaii. •

( oeddynt, a hwy a'i canl^Tias-
7 Beth a wna hwn fel hjTi yn ent ef.

<i>-wedyd cabledd ? pwy' a "all
]

lö A phan welodd yr ysgrif-
fâtideii pechodau, ond Duw

i

enyddion a'r Phariseàid ef
yn unig ? yn'bwytta g>'d â'r publicanod
"
8 Ac yn ebrwj'dd, pan wybu "a'r pechaduriaid, hwy a ddy-

yr lesii yn ei yspryd eu bod wedasant wrtii ei ddisgj-blioa
hwy yn' ymrêsj-m'mu felly ef, Paham y mae e"fe yn
ynddynt "eu hiinain, efe a bwytta ac yn yfed gj-d â'r

1 ddywedodd wnthynt, Paham publicanod à'r p'echadu'riaid ?

yr 'ydych >ti ymresj^mmu am 17 A'r lesu, pan glybu, a
y p'ethau hj-n yn eich calon- i ddywedodd wrthnt, T rhai
nau?

'

sydd iach nid rhaid iddynt

I

9 Pa un sydd hawsaf, ai dy- wrth y meddyg, ond y rhal
wedyd wrth y claf o'r parlys,

!
cleîfioii : iii ddeuthum' i alw

1 Maddeuwj-dltidÿbechodau; ' y rhai cyfiawn, ond pechad-

I

ai dywedyd, Cj-fo<l, a chym- i iiriaid, i "edifeirwcli,

I mer i fj-nu dy wely, a rhodia? 18 í A disgyblion loan a'r
10 Eithr fel y gTpoch fod ! Phariseaid o'eddynt yn jTn-

' gan Fab y dyn awdurdod i I prj-dio. A hw^ a ddaetliant
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ac a ddywedasant wrtho,
|

hara gosod, y rliai nid cyf-
Pahamynjafidis^yblionloan reithlawn eu bwytta, ond i'r
a'r Phariseaid yn ymprydio,

:
offeirìaid yn unig, ac a'»

ond dy ddi.sgyblion di iiid rlioddes hefyd i'r rùai oedd
ydynt yu ymprydio ? i gyd âg ef ?

19 Adywedoddyrlesuwrth-
I

27 Ac efe a ddywedotld
ynt, A all plant yr ystafell wrthynt.Y Sabliathawnaeth-
brîodas ymprydio,"ira fyddo
y prîodas-fab gyd â hwynt ?

tra fyddo ganddynt y prîoda.=:-

fab gyd â hwynt, ni allant
ymprydio.
20 Eithry dyddiau-a ddaw,
pan ddyger y prìodas-fab oddl
amynt; ac yna yr ympryd-
iani yn y dyddiau hynny.
21 Hefydni wnîa neb ddem-
yn o frethyn newydd ar ddi-
Uedyn hen: os anigen, ei

gyflawniad newydd ef a dn
oddi WTth yi- hen, a gwaeth
fydd y rhwyg.
22 Ac ni rydd neb win new-
ydd mewn hen gostrelau : 08
amgen, y gwin newydd a
ddryllia y costrelau, a'r gwin
a red allan, a'r costrelau a
gollir: eithr gwin newydd
sydd raid ei roi mewn cos-
trelau newyddion.
23 í A bu iddo fyned trwy

yr d ary Sabbath ; a'i «idisg-

ybfion a ddechreuasant ym-
daith gan dynnu y tyv\ ys.

24 A'r Phariseaid a ddywed-
asant wrtho, "Wele, paham y
gwnant ar y Sabbath yr hyu
nid yw gyfreithlawn ?

25 Ac efe a ddywedodd
wrthynt, Oni ddarllenasoch
erioed beth a wnaeth Dafydd,
pan oedd angen a chwnnt
bwyd arno, efe a'r rhai oedd
gyd âg ef ?

36 Pa fodd yr aeth efe i d
Dduw, dan Abîathar yr arch-
fafffeiriad. ac y bwytt'aodd y

pwyd er mwyn dyn, ac nid
dyn er mw^n y Sabbaih

:

23 Am hynny y mae Mab y
dyn yn Arglwydd hefyd ar y
Sabbath.

PENXOD III.
1 Cristyn iachûuy ilnw wedi gtoywo,
10 a llawer o glefydau eraiU: 11 yn
eeryddu yr ysprydim ajian: 13 yn
deiíU ei ddeudde^ apottol t 22 y»
attth cabledd y rhai a ddywedent ei

/od ef yn bwrw allan gylhreuliaid
trwy Beehebub; 31 ac yn dangos

>.n.

A C efe a aeth i mewn drach-
Xjl efn i'r synaçog; ac yr
oedd yuo ddyu a chanddo law
wedi gwywo.
2 A liwy a'i gwyhasant ef, a

iachâi efe ef ar y dydd Sab-
bath ; fel y cyhuddent ef.

3 Ac efe a ddywedodd wrth
y dyn yr oedd ganddo y llaw

wedi gwywo, Cyfod i'r canoL
4 Ac efe a ddywed(xid wrth-
ynt hwy, Ai rhydd gwneuthur
da ar y dydd Sabbath, ynte
gwneuihur drwg ? cadw ein-

loes, ai lladd ? A hwy a daw-
sant â sôn.
5 Ac wedi edrych amynt o
amgylch yn ddigllawTi, gan
drisiâu am galedrwydd eu
calon hwynt, efe a ddywed-
oùd wrth y dyn, E.«tyu allan

dy law. Ac efe a'i hestyn-

odd : a'i law ef a wnaed yn
iach fel y llall.

6 A'r Phariseaid a aethant



allan. ac a ymgynghorasant
yn ebi-w>'dd gyd â'r Herod-
ianiaid \n ei erbyn ef, pa
fodd y difethent ef.

7 A'r lesu gyd â'i ddisgybl-

ion a giliodd tu a'r môr: a
llîaws niawr a'i caulynodd ef,

o GalUea, ac o Judea,
8 Ac o Jenisalem, ac o Idu-
mea, ac o'r tu hwnt i'r lor-
ddonen; a'r rhai ogylch Tynis

S. MAEC. III.

roddes iddynt enwau, Boan-
erges ; yr hyu yw, Meibion y
daran;)
18 Ac Andreas, a Phylip, a
Banholomëus, a îlatthew, a
Thomas, ac Iago/a& Alphëus,
a Thadëus, a SimoH y Ca-
naanead,
19 A Judas Tscariot, yr hwn

hefyd a'i bradychodd ef. A
' y a ddaethaut i d.

a Sidon, llîaws mawT, pau
j

20 A'r dyrfaaymgynhullodd
glywsantgymmaintawnaeth-
äi efe, a ddaethant atto. i

9 Ac efe a ddj'wedodd wrth !

ei ddi.çgyblion am fod llong
barod iddo, oblegid

drachefn, fel na aUent gym-
maint a bwytta bara.

21 A phan glybu yr eiddo ef,

h\vy a aethant i'w ddal ef:

canys dy^vedasant,Y mae efe

dyrfa, rhag iddynt ei wasgu allan o'i bwyli.

ef.
i

'
10 Canys efe a iachasai

lawer, hj'd oni phwysent Jerusalem,addj-wedasantfod
arno, er inwyn cyffwrdd âg Eeelzebub ganddo, ac mai
ef, cynnifer ag oedd a phliiau tnvy bennaeth y cythreuliaid

|

arnnt.
,

}T oedd efe yii bwrw allan
11 A"r ysprj'dion aflan, pan ; gythreuliaid.
welsant ef, a syrthiaíiant

lawr ger ei fron ef, ac a
waedda.';ant. gan ddywedyd,
Ti yw 3Iah Duw.
12 Tntau a orchymynodd
iddynt yn gaeth, na chy-
hoeddent ef.

13 í Ac efe a esgj'nodd i'r

mjTiydd, ac a alwodd atto y
rhai a fynnodd efe : a hwy â
ddaethajit atto.

14 Ac efe a ordeiniodd
ddeuddeg, fel y byddent gjd
ftg ef, ac fel y danf&nai efe
hwynt i bregethu

;

1-5 Ac i fod ganddynt awd-
urdod i iachâu clefydau, ac i

fwrw allan gythreuliaid.
16 Ac i Simon y rhoddes efe
enw Petr [

23 Ac wedi iddo eu galw
hwy atto, efe a ddywedodd
\NTthynt mewft damliegion,
Pa fbdd y gall öatan fwTW
allan Sata'n ?

24 Ac o bydd teymas wedi
ymrannu yn ei herbyn ei hun,
îii ddichon y deymaa honno
sefylL

25 Ac o bydd t wedi jTn-

rannu yn ei erbyn ei hun, ni
ddichon y t hwnnw sefylL

26 Ac os Satan a gvfyd yn ei

erbyn ei hun, ac a fydd wedi
ynirannu, ni all efe sefyll,

eithr y mae iddo ddiwedd.
27 Ni ddichon neb fyned i

mewn i d y cadarn, ac ys-

peiUo ei ddodrefn ef, oni bydd
iddo yn gjntaf reymo y cad-

17 Ac lago fab Zebedëus. ac arn ; ac yna >t yspeilia ei d
loan brawd lago, (ac efe a ef.
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28 Yn wir y dywedaf i chwi,

y maíldeuir pob pechod i feib-

ion dynion, a pha gabledd
bynnag a gahlant

:

29 Eithr yr hwn a gablo yn
erbyn yr Yspryd Ulân, ni

chaiflf Taddeuarit yn dragy-
wydd, ond y mae ÿn euog o
farn dragywydd

:

39 Am iddynt ddywedyd, Y
tnae yspryd aflan ganddo.
31 5 Daeth gan hynny ei

frodyr ef a'i fani ; a chan sef-

yll allan, hwy a anfonasant
atto, gan ei alw ef.

32 A'r bobl oedd yn eistedd
o'i amgylch,ac a ddywedasant
wnho, Wele, y niae dy fam
di a'th frodyr allaii yn dy
geisio.

33 Ac efe a'u hattebotld
hwynt, gan ddywedyd, Pwy
yw fy mam i, neu fy mrodjT
i?
34 Ac wedi iddo edrych oddi
amgylch ar y rhai oedd yn
eistedd yn ei gylch, efe a
ddywedodd, Wele fy mam i,

a'm brodyr i.

35 Canys pwy bynnag a
wnelo ewyllys l)uw, hwnnw
yw fy mrawd i, a'm chwaer,
a'm mam i.

PENNOD TV.

ind. 2 1 Rhaid i ne' fi/frannu roleuni
fm ewybodaeih i eraÌU. 26 Dammee
yr hadyn tyfu yn ddYarwybod, 30 a'

r

llronyn mwríard. 7Vi CriU yngostegu
$ dymmettl ar y mâr.

4 C efea ddechreuodd drach-
J\. efn athrawiaethu yn
ymyl y môr : a thyrfa fawr a
ymgasglodd atto, hyd oni bu
iddo íyned i'r Uong, ac eistedd
ar y môr ; a'r lioll dyrfa oedd
wrth y môr. ar y tir.

III, IV.

2 Ac efe a ddysgodd iddynt
lawer ar ddamhegion, ac a
ddywedodd wrthynt yn ei

ddjsgeidiaeth ef,

3 Uwrandêwch: Wele.hauwr
a aeth allan i hau :

4 A darfu, wrth hau, i beth
syrthio ar tin y ffordd, ac
ehediaid vr awyraddaethant
ac a'i difaísant.

5 A pheth a syrthiodd ar
greigle, lle ni ciiafodd fawr
ddaear ; ac yn y fan yr egin-

odd, am nad oedd iddo
ddyfnder daear.
6 A phan goflodd yr haul, y
poetliwyd ef ; ac ara nad oedd
gwrciddyn iddo, efe a wyw-
odd.
7 A plieth a syrthiodd ym
mhlithdrain ; a"r draina dyf-

asant, ac a'i tagasant ef, ac
ni ddug ffrwyth.
8 A pheth arail a syrtliiodd

mewn tir da, ac a roddes
ffrwyth tyfadwy a chynnyrch-
iol, ac a ddug un ddeg ar
hugain, ac uu dri ugaiu, ac
un gant.
U Ac efe a ddy\^'edodd wrth-

ynt, \ neb sydit ganddo
glustiau i wrandaw, gwrau-
dawed.
10 A phan oedd efe wrtho et

hun, y rhai oedd yn ei gylch
ef gyd â'r deuddeg a ofynas-
ant iddo am y rldammeg.
11 Ac efe a ddywedodd wrth-

ynt, I chwi y rhodded gwyb-
otl dirgelwcli teyrnas Dduw

;

eithr i'r rhai sydd allan, ar
ddamhegion y gwneir pob
peth:
12 Fel yn g%veled y gwelant,

ac na chanfyddarit ; ac yn
clywed y clyw.ant, ac ni ddeall-

ant ; rhag iddynt ddychwel-



yd,amad(leu iddynt eu pech-
odau.
13 Ac efe a ddy\vedodd wrth-

ynt, Oni wyddoch chwi y
ddammeg hon? a pha fodd

y gwybyddwch yr holl ddam-
hegion ?

14 H Yr hauwT sydd yn hau
y gair.

15 A'r rhai hyn yw y rhai ar
fln y fîordd, lle yr hauir y
gair ; ac wedi iddynt ei glyw-
ed, y niae Satan yn dyfod
yn ebrwydd, ac yn dwyn
ymaith y gair a hauwyd yn
eu calonnau hwynt.
16 A'r rhai hyn yr un ffunud
yw y rhai a hauir ar y creigle

;

y rhai, wedi clywed y gair,

sydd yn ebrwydd yn ei dder-
byn ef yn llawen ;

17 Ac nid oes ganddynt
wreiddyn ynddynt eu hunain,
eithr dros amser y maent

:

yna, pan ddêl blinder neu
erlid o achos y gair, yn y
man y rhwystrir hwynt.
18 A'r rhai hyn yw y rhai a
hauwyd ym mysg y drain ; y
rhai a wrandawant y gair,

19 Ac y mae gofalon y hyd
hwn, a hudoliaeth golud, a
chwantau am bethau eraill,

I yn dyfod i mewn, ac yn tagu
'

y gair, a myned y mae yn
ddiffrwyth.

22 Canys nid oea dim cudd-
iedig, a'r nis amlygir; ac ni
bu ddim dirgel, ond fel y
delai i eglurdeb.
23 Od oes gan neb glustiau i

wrandaw, gwrandawed.
24 Ac efe a ddywedodd wTth-

ynt, Edrychwch beth a wran-
dawoch. A pha fesur y mes-
uroch, y mesurir i chwithau

;

a chwanegir i chwi, y rhai a
wrandêwch.
25 Canys yr hwn y mae
ganddo, y rhoddir iddo: a'r

hwn nid oes ganddo, îe, yr
liyn sydd ganddo a ddygir
oddi anio.
26 U Ac efe a ddywedodd,
Felly y mae teyrnas Dduw,
fel pe bwriai ddyn had i'r

ddaear

;

27 A chysgu, a chodi nos a
dydd, a'r had yn egino ac yn
tyfu, y modd nis gyr efe.

28 Canys y ddaear a ddwg
ffnyyth o honi ei hun; yn
gyntaf yr eglnyn, ar ol hyuny
y dywysen, yna yr d yn
llawn yn y dywysen.
29 A phan ymddangoso y

ffrwyth, yn ebrwydd y rhydd
efe y crymman ynddo, am
ddyfod y cynhauaf.
30 lí Ac efe a ddywedodd,
I ba beth y cyffelybem deyrn-
as IMuw? neu ar ba ddam-

20 A'r rhai hyn yw y rhai a megy gwnaemgyffelybrivydd
hauwyd mewn tir da ; y rhai
sydd yn gwrandaw y gair, ac
yn ei dderbyn, ac yn dwyn
ffrwyth, un ddeg ar hugain,
ac un dri ugain, ac un gant.
21 11 Ac efe a ddywedodd
wrthynt, A ddaw canwyll i'w
dodi dan lestr, neu dan wely ?

ac nid i'w gosod ar ganhwyll-
bren ?

o honi ?

31 Megis gronyn o had
mwstard ì/dyiv, yr hwn pan
hauer yn y ddaear, sydd leiaf

o'r holl hadau sydd ar y
ddaear

:

32 Eithr wedi yr hauer, y
mae yn tyfu, ac yn m^Tied yn
fwy na'r hoU lysiau, ac efe a
ddwg ganghennau mawrion

;



fel y gallo ehediaid yr awyr
nythu dan ei gysgod ef.

33 Ac â chj'fryw ddamhegion
lawer y traethodd efe iddynt
y gair, hyd y gallent eí wran-
daw

:

34 Ond heb ddammeg ni
lefarodd wrthjTit : ac o'r neill-

du i'w ddisgyblion efe a eglur-
odd bob peth.
35 T Ac efe a ddywedodd
wrthynt y dwthwn hwnnw,
wedi ei hwyrhâu hi, Awn
trosodd i'r tu draw.
36 Ac wedi iddynt ollwng
ymaith y dyrfa, hwy a'i cym-
merasant ef fel yr oedd yn y
Uong: ac yr oedd hefyd long-
au eraiU gyd âg ef.

37 Ac fe a gyfododd tym-
mestl fawr o wynt, a'r tonnau
a daflasant i'r Ilong, hyd onid
oedd hi yn llawn weithian.
38 Ac yr oedd efe j-n y pen

ol i'r llong, yn cysgu ar oben-
nydd: a hwy a'i deflFroisant
ef, ac a ddywedasant wrtho,
Athraw, ai difatter gennyt
ìin coUi ni ?

39 Ac efe a gododd i fjTiu,
ac a geryddodd y gwj-nt, ac a
ddywedodd wrth y môr, Gos-
tega, distawa. A'r gwynt a
ostegodd, a bu tawelwch

40 Ac efe a ddywedodd wrth-
ynt, Paham yr ydych mor
ofnog ? pa fodd nad oes geu-
nych ffydd ?

S. MARC. IY. V.
thauyn myned f r moch. 25 Y mae Cj

yn iachâu y urai^ o' r diferUf ewne,
35 ac yn cyfodi merch Jairus o /ar
i fyti:

hwnt i'r môr, i wlad y
Gadareniaid.
2 Ac ar ei ddyfodiad ef allan

o'r Uong, yn y man cyfarfu
âg ef o blith y heddau, ddyn
ag yspryd aflan ynddo.
3 Yr hwn oedd a'i drigfan
ym mhlith y beddau ; ac ni
allai neb, îe, â chadwynau, ei
rwymo ef

:

4 O herwydd ei nv7mo ef yn
fjTiych â llj'fi'etheiriau, ac â
chadwynau, a damio o hono
y cadwynau, a drjlüo y liy-

ffetheiriau : ac ni allai neb ei
ddofl ef.

5 Ac yn wastad nos a dydd
yr oedd efe yn Uefain yn y
mynyddoedd, ac jTn mhhth y
bedtlau, ac yn ei 'dorri ei hun
â cherrig.

I

6 und pan ganfu efe jrr lesu
o hirbell, efe a redodd, ac a'i

haddolodd ef

;

7 A chan waeddi â llef uchel,
efe a ddj-wedodd, Beth sydd
i ml a wndwyf â thi, lesu
Mab y Duw goruchaf? yr
ydwyf jm dy dynghedu trwy
Dduw, na phoenech fi.

8 (Canys dywedasai wrtho,
Yspryd aflan, dos allan o'r

dyn.)
9 Ac efe a ofj'nodd iddo.

41 Eithr hwy a ofnasant yn
|

Beth yio dy enw ? Yntau a
ddirfawr, ac a ddj-wedasant
wrth eu gilydd, Pwy yw hwn,
gan fod y gwynt a'r môr yn
ufuddhâu iddo ?

PENNOD V.
1 Critt yn gTtaredu y dyn yr oedd
jfnddo lenÿ v gythreuliaid : 13 hwy.

attebodd, "gan ddywedyd,
Lleng yw fy enw; 'am fod
Uawer o honom.
10 Ac efe a fawT-vmbiIiodd
âg ef, na yrrai efe hwynt allan
o'r wlad.
11 Ond yr oedd yno ar y



mynyddoedd genfaint fawr o
foch yn pori.

12 A'r holl gythreuliaid a
attolygasant iddo, gan ddy-
wedyd, Danfon ni i'r moch,
fel y gallom fyned i mewn
iddynt.
13 Ac yn y man y caniatta-
odd yr lesîi iddynt. A'r ys-

prydion aflan, wedi myned
allan, a aethant i mewn i'r

moch : a rhuthrodd y gen-
faint dros y dibyn i'r môr {ac

ynghylch dwy fll oeddyut) ac
a'u boddwyd yn y môr.
14 A'rrhaia borthentymoch
a ffoisant, ac a fynegasant y
peth yn y ddinas, ac yn y
wlad : a hwy a aethant allan

i weled beth oedd hiTi a
wnaeihid.
'15 A hw7 a ddaethant at yr
Iesu,ac a welsant y cythreulig,
jThwn y buasai y lleng ynddo,
yn eistedd, ac yn ei ddillad,

ac yn ei iawn bwyll; ac a
ofnasant.
16 A'r rhai a welsant a fyn-

egasant iddynt, pa fodd y
buasai i'r cythreulig, ac am y
raoch.
17 A dechreuasant ddymuno
arno ef fyned ymaith o'u
goror hwynt.
18 Ac efe yn myned i'r llong,

yr hwn y buasai y cythraul
ynddo a ddymunodd anio
gael bod gj'd âg ef.

19 Ond yr lesu ni adawodd
iddo ; eithr dj-wedodd wrtho,
Dos i'th d at yr eiddot, a
mynega iddynt'pa faint a
wnaeth yr Arglwydd erot, ac
iddo drugarhâu wrthjt.
20 Ac efe a aeth jTnaith, ac
a ddechreuodd gyhoeddi tr\vy

Decapolis.pabethaueumaint

a wnaethai yr lesu iddo: a
phawb a r>-feddasant.

21 H Ac wedi i'r lesu dra-
cliefn fyned mewn llong i'r

làn arall, ymgasglodd tyrfa

fawr atto: ac yr oedd efe

wrth y môr.
22 Ac wele, un o bennaeth-

laid y ssynagog a ddaeth, a'i

enw Jairus : a phan ei gwel-
odd, efe a syrthiodd wrth ei

draed ef

;

23 Ac efe a fa\vT-ymbiliodd

âg ef, gan ddywedýd, Y mae
fy merch fechan ar drangc:
attolwg i ti ddyfod, a dodi dy
ddwylaw ami, fel jt iachâer
hi ; a bj'w fydd.

24 A'rlmt a aeth gyd âg ef

:

a thyrfa fawr a'i canlynodd
ef, ac a'i gwasgasant ef.

25 A rhyw wTaig, jt hon a
fuasai mewn diferlif gwaed
ddeuddeng mlynedd,
26 Ac a oddefasai lawer gan

laweroedd o feddygon, ac a
dreuliasai gymmaint ag oedd
ar ei helw, ac ni chawsai ddim
llesâd, eithr yn hytrach myn-
ed waeth-waeth,
27 Pan glybu hi am yr lesu,

hi a ddaeth yn y dj'rfa o'r tu
ol, ac a gyífyrddodd â'i wisg
ef;
28 Canys hi a ddjTvedasai,
Os cyffyrddaf â'i ddillad ef,

iach fyddaf.

29 Ac yn ebrwj'dd y sj'chodd
ffynhonnell ei gwaed lii : a hi

a wj'bu yn ei chorph ddarfod
ei hiachâu o'r pla.

30 Ac yn y fan yr lesu, gan
wybod ynddo ei hun fjTied

rhinwedd allan o hono, a
drodd yn y dyrfa, ac a ddy-
wedodd, Pwy a gj-ffjTddodd
â'm dillad ?

C2



31 A'i ddisgyblion a ddy-
wedasant wrtho, Ti a weli y
dyrfa yn dy wasgii, ac a ddy-
wedi di.Pwy a'm cyfijTddodd ?

32 Ac yntau a edrychodd o
amgylch, i weled yr hon a

' wnaethai hyn.
13 Ond y wraig, gan ofni
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41 Ac wedi ymaflyd yn llaw
yr eneth, efe a ddywedodd
wrthi, Talitha, cwmi ; yr hyn
o'i gyfieithu yw, \r eneth,
yr wyf yn dywedyd wrthyt,
cyfúd.
42 Ac yn y fan y cyfododd yr

eneth, ac a rodiodd: canys
chrynu, yn gwybod beth a deuddengmlwyddoedydoedd
wnaethid ynddi, a ddaetli ac
a syrthiodd ger ei fron ef, ac
a ddywedodd iddo yr holl

wirionedd.
34 Ac efe a ddywedodd ^yrthi,

Ha ferch, dy ffydd a'th iacha-
odd: dos mewn heddwch, a
bydd iach o'th bla.

35 Ac efe etto yn llefaru,

daeth rìuii o d pennaetli y
synagog, gan ddywedyd, Bu
farw dy ferch : i ba beth etto
yr aflonyddi yr Athraw ?

36 A'r lesu, yn ebrwydd
wedi clywed y gair a ddy-
wedasid, a ddywedodd wrch
bennaeth y synagog, Nac
ofna ; cred yn linig.

37 Ac ni adawodd efe neb
i'w ddilyn, ond Petp, ac lago,
ac loan brawd lago.
38 Ac efe a ddaeth i d pen-
naeth y synagog, ac a ganfu
y cynnwrf, a'r rhai oedd yn
wylo ac yn ochain Ilawer.
39 Ac wedi iddo fyned i

mewn, efe addywedodd wrth-
ynt, Paham y gwnewch gyn-
nwrf, ac yr wylwch? ni bu
farw yr eneth, eithr cysgu'y
mae.
40 A hwy a'i gwatwarasant

ef. Ond efe, gwedi bwrw
pawb allan, a gynmierth dad
yr eneth a'i mam, a'r riiai

oedd gyd âg ef, ac a aetli i

mewn lle jt oedd yr eneth yn
gorwedd.

A synnu a wnaeth ar-

nynt ä syndod mawr.
43 Ac efe a orchymynodd
iddynt yn gaeth, na chai neb
wybod hyu ; ac a ddywedodd
am roddi peth iddi i'w fwytta.

PENNOD Vt.
1 Pîyityru Crist ean ei uiladtnyr ei

hun. 7 Y mae efe yn rhoddi ír
deuddegaiuduTdodarysprydionnJiaii,
14 Amryw dyb nm Gnsi. 27 Torri
pen loan Fedyddiwr. 2<áa'i rladdu.
àO Yr apnstoJion yn dychuelyd o

breeethu, 34 Owyrthiau y pn iorth

\C efe a aeth ymaith oddi
X1l yno, ac a ddaeth i'w wlad
ei hun; a'i ddisgybüon a"i

canlynasant ef.

2 Ac wedi dyfod y Sabbath,
efe a ddechreuodd athraw
iaethu yn y synagog : a syunu
a wnaetli llawer a'i clywsanf

,

gan ddywedyd, O ba le y
daeth y pethau hyn i hwn ? a
pha ddoethineb yiv hnn a
roed iddo, fel y gwiieid y
cyfryw nerthoedd tr\vy ei

ddwylaw ef ?

3 Onid hwn yw y saer, mab
Jlair, brawd lago, a Joses, a
Judas, a Simon ? ac onid yw
ei chwînrydd ef yma yn ein
plith ni ? A hwy a rwystrwyd
o'i blegid ef.

4 Ond yr lesu a ddywedodd
wrthyiit, Nid yw prorihwyd
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ei enw ef
)
; ac efe a ddj-wed-

liun, ac ym mliíith ei genedl odd, loan FedyddiwT a gyf-
ei hun, àc yn ei d ei hun,
5 Ac ni allai efe yno wneuth-
ur dim gwjTthiau, ond rhoi
ei ddwylaw ar ychydig gleif-

ion, a'u hiachâu hyrU.
6 Ac efe a ryfeddodd o
henvydd eu hanghrediniaeth

:

ac a" aeth i'r pentrefi oddi
amgylch, gan athrawiaethu.
7 í Ac efe a alwodd y deu-
ddeg, ac a ddechreuo'dd eu
danfon hwynt bob yn ddau a
dau ; ac a roddes iddynt awd-
urdod ar ysprj-dion aflan

;

8 Ac a orchymynodd iddynt,
na chymmerent ddim i'r

daith, ond llaw-ffon yn unig;
nac ysgrepan, na bara, nac
arian yn eu pyrsau :

9 Eit'hr eii bod a sandalau
am eu traed ; ac na wisgent
ddwy bais.

10 Ac efe a ddywedodd wrth-
ynt, I ba le býnnag yr eloch
mewn i û, arhoswch yno

ododd o feirw, ac am hynny
y mae nerthoedd yn gweithio
ynddo ef.
' ìó EraiU a ddywedasant,
Mai Elîas yw. Ac eraill a
ddyweda<ant. Mai prophwyd
yw, neu megis un o'r pro-
pliwydi.

36 Ond Herod, pan gl}'bu, a
ddywedodd, Mai yr l'oan a
dorrais i ei ben yw hwn; efe
a gyfododd o feirw.

17 Canys }t Herod hwn a
ddanfonasai. ac a ddaliasai
loan, ac a'i rhwymasai ef yn
y carchar, o achos Herodias
gwraig Phyhp ei frawd; am
iddo ei phiiodi hi.

18 Canys loan a dd}-weàasai
wrth Herod, Nid cyfreith-
lawn 1 ti gael gí^Taig dy frawd.
^19 Ond Herodias a ddalioddg iddo. ac a chwennychodd
ei ladd ef; ac nis gallòdd:
20 Canys Herod oedd

hyd onid eloch ymaith oddi ofni loan, gan wj-bod ei fod
yno.
11 A pha rai bynnag ni'ch

derbyniant, ac rii'ch gwran-
dawânt, pan eloch oddi yno,
y^dwch y llwch a fyddo dan
eich traeii, yn dystiolaeih
iddynt. Yn'wir meddaf i

chwi, Y bydd esmw^thach i

Sodora a Gomorrah yìì nydd
y fam, nag i'r ddinas hon'no.

I

12 A hwy a aethant allan,
• ac a bregethasant ar iddynt
edifarhâu

:

13 Ac a fwTÌa«ant allan
lawer o g>-threuliaid. ac a
elîasant âg olew lawer o gleif-

ion, ac a'« hiachasant.
14 í A'r brenhin Herod a

glybu (canya cyhoedd ydoedd

ef yn wr c}'flawn, ac yn sanct-

I
aidd; ac a'i parchâi ef: ac
wedi iddo ei glywed ef, efe a
wnai lawer o bethau, ac a'i

gurandawai ef yn ew}'llysgar.

21 Ac wedi dyfod diwrnod
cyfadiìas, pan \vTiaeth Herod
ar ei ddyddgenedigaeth swp-
peri'wb'ennaethiaid.a'iflaen-
oriaid, a goreugwr Galilea

:

22 Ac wedi í ferch Herodias
honno ddyfod i mewn, a
dawnsio, a'boddhâu Herod.
a'r rhai oedd yn eistedd gyd
âg ef, y brenhin a ddywedodd
wrth Uangces. Gofyn i mi v
peth 'a fynnech, ac mi a'"i

rhoddaf i ti.

23 Ac efe a d\Tigodd iddi.



S. MARC. VI.

Beth bynnag a ofynech i mi, 32 A
nii a'i rhoddaf i ti, hyd han-
i»er fy nheyruas.
24 A hithau a aeth allan, ac
a ddywedodd wrth ei mam,
Pa beth a ofynaf ? A hithau
a ddywedodd, Pen loan Fed-
yddiwr.
25 Ac yn y fan hi a aeth i

mewn ar frys at y brenhin, „ „
ac a ofynodd, gan ddywedyd,

]

34 A'r lesu, wedi myned
Mi a fynnwn i ti roi i mi allan : allan, a welodd dyrfa fawr, ac
o law, ar ddysgl, ben loan a dosturiodd wrthynt, am eu

hwy a aethant i le

anghyfannedd mewn llong
o'r neilldu.

33 A'r bobloedd a'u gwelsant
hwy yn myned ymaith, a
llawer a'i haduabuant ef, ac
a redasant yno ar draed o'r

holl ddinasoedd, ac a'u rhag-
fiaenasant hwynt, ac a ym-

'
" attoef.

Fedyddi _

26 Á'r brenhin yn drist iawn,
ni chwennychai ei bwrw hi

heibio. o herwydd y llwon,
a'r rhai oedd yn eistedd gyd
âgef.
27 Ac yn y man y brenhin a
ddanfonodd ddilienyddwT, ac
a orchymynodd ddwyn ei

ben ef.

28 Ac yntau a aeth, ac a
dorrodd ei ben ef yn y carch-
ar, ac a ddug ei ben ef ar
ddysgl, ac a'i rhoddes i'r

Ilangces; a'r llangces a'i

rhoddes ef i'w mam.
29 A phan glybu ei ddisgybl-

bod fel defaid heb ganddynt
fugail: ac a ddechreuodd
ddysgu iddynt lawer o beth-

35 Ac yna wedi ei myned hi

yn Ilawer o'r dydd, y daeth ei

ddisgyblion atto ef, gan ddy-
wedyd, Y lle sydd anial, ac
weithian y mae hi yn llawer
o'r dydd

:

36 üollwng hwynt ymaith,
fel yr elont i'r wlad oddi
amgylch, ac i'r pentrefì, ac y
prynont iddynt eu hunain
fara : canys nid oes ganddynt
ddim i'w fwytta.
37 Ond efe a attebodd ac a

ion ef, hwy a ddaethant ac a ddywedodd wrthynt, Rhodd-
gymmerasant ei gorph ef, ac wch chwi iddynt oe.th "

a'i dodasant mewn bedd.
30 T A'r apostohon a ym-

gasglasant at yr lesu, ac a
fynegasant iddo yr holl beth-
au, y rhai a wnaethent, a'r

rhai hefyd a athrawiaethas-
ent.
31 Ac efe a ddywedodd wrth-

ynt, Deuwch eich hunain i le

anghyfannedd o'r neilldu, a
gorphwyswch encyd. Canys
llawer oedd yn dyfod ac yn
rnyned, fel nad oeddynt yn
cael ennyd cymmaint ag i

fwytta.

fwytta. A hwy a ddywedas-
ant wrtho, A awn ni a phrynu
gwerth deucan ceiniog o fara,

a'i roddi iddynt i'w fwytta?
38 Ac efe a ddywedodd wrth-

ynt, Pa sawl torth sydd gen-
nych? ewch, ac edrychwch.
Ac wedi iddynt wybod, hwy a
ddywedasant, Pump, a dau
bysgodyn.
39 Ac efe a orchymynodd
iddynt ben i bawb eistedd yn
fyrddeidiau ar y glaswellt.

40 A hwy a eisteddasant yn
flnteioedií a minteioedd, o



fesur cannoedd, ac o fesurdeg
I a deugeiniau.

\

41 Ac wedi cymmerj-d y
' pùm torth a'r ddau bysgodyn,
,
gan edrj'ch i fynu tu a'r rief,

• efe a fendithiodd, ac a dor-
' rodd y bara, ac a'u rhoddes
' at ei ddisg^bUon, Vw goso<J

ger eu bronnau hwynt: a'r

ddau bysgodyn a rannodd efe

rhj-ngddynt ólL

i 42 A hwy oll a fwyttasant,
' ac a gawsaut ddigon.
I 43 A chodasant ddeuddeg
I

basgedaid yn llawn o'r briw-
fwjd, ac o'r pysgod.

i 44 A'r rhai a fwvttasent o'r

torthau. oedd ynghylch pùm
mil o wÿr.

; 45 Ac yn y man efe a gym-
hellodd ei ddisgj'blionifyned
i'r llong, a myried o'r blaen

[ i'r làn arall i'Bethsaida, tra
fyddai efe yn goUwng j-maith

y bobL
4ö Ac wedi iddo eu danfon
hwynt }Tnaith, efe a aeth i'r

i
m>-nydd i weddîo.

j

47 î A phan aeth hi yn hwyr,

]

yr oedd y Uong ar'ganol" y

I

inôr, ac j-ntau ei hun ar y tir.

I

4S Ac efe a"u gwelai hwynt
I }Ti flin arn)-nt vn rhw^-fo;
! canys y gwynt oedd yn eu
lierbyn, Ac ynghylch y bed-
ware'dd wylfa o'r'nos efe a
ddaeth attynt, gan rodio ar y
môr; ac 'a fynnasai fyned

;
heibio iddynt.

'

I

49 Ünd pan welsant hwy ef

i
yn rhodio ar y môr, hwy a

j

dybiasant mai dr}-chiolaeth

I

ydoedd : a hwy a wâeddasant.

I

50 (Canys hwynt oll a'i gwel-
sant ef, ac a ddychn-nasant.)

I

Ac yn y man yr ymddiddan-
I

o-ld'efê â hwynt,'ac v d}-vved-

\^, VII.

odd ì^Tthynt, C}Tnmerwch
g}-Äur : myü yw ; nac ofnwch.
51 Ac éfe a aeth i fynu 1

att}Tit i'r llong ; a'r gwynt a
daelodd. A hwy a synnas-
ant ytiddj-nt eu 'hunain yn
fwy lawer, ac a ryfeddás-

52 Oblegid ni ddeallasant
am y torthau hynny: canys
yr oe'dd eu calon hwynt wedi
caledu-
53 Ac wedi idd^-nt dd}'fod

trosodd, hwy a ddaetha'nt i

dir Gennesaret, ac a làniasant.
54 Ac wedi eu myned hwynt

allan o'r ilong, hwy a'i hád-
nabuant ef yu ebrwydd.
53 Ac we'li idd}-nt redeg
trwy gwbl o'r goror hwnnw,
hwy a üdechreuasant ddwyn
oíldi amg}-lch mewn gwelj'au
rai cleiüon, pa le bynnag y
clywent ei fod ef.

ó'e Ac i ba le bynnag yr elai

efe i mewn, i bentreü, neu
ddinasoedd, neu wlad, hwy a
osodent y cleiflon yn }t heol-
ydd, ac a attolygent iddo gael
hon}-nt gyffTdd cymmaint

ag âg }TDyI ei wisg ef: a
chynnifèr ag a gyff^Tddasant
ág ef, a iachàwyd.

PEX>'OI> VII.
1 Y Phari^aid yn beio ar y diigyl»
am fuytta heh ymolchi: 8 yn torri

eoTchymyn Dutc trwy draddodiadau
'dynion. '

1 4 Xad yte btcyd yn hatogi

dfin, 24 Crist yn iaehau mer y
Wttis Syrophfnicia oädi trrth

yspryd aftan ; 31 ac «ii oedd fyddar,
ac ag attal dyicedyd arno.

YNA }T ymgasglodd atto
i

y Phariseaid, a rhai o'r
\

ysgrifenyddion a ddaethai o ,

'Jerusalém.
2 A phan welsant raî o'i
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ddir.g>blion ef â dwylaw cy-
j

odd, Anrhydedda dy dad a'th

fFiedin (hynny ydy\v, heb fam : a'r hwn a felldithio dad
olchi,) yn bwTtta bwj d, hwy a ' neu fam, bydded farw y farw-
argyhoeddasánt. 1

olaetii.

3 Canys y Phariseaid, a'r I 11 Ac meddwch chwithau,
holl luddewon, oni bydd idd-

!
Os dywed dyn wrth ei dad

ynt olchi eit Uwylaw yn neu ei fam, Corban, hynny
fynych, nifw}-ttânt;"gHn ddal

I

yw, Rhodd, trwy Da beth
traddodiad yr hynaflaid. bynnag y ceit lês oddi wrthyf
4 A phan ddelorU o'r farch- fi ; difaifydd.
l,onibyddiddyntymolchi, 12 Ac nid ydych mwyach yn

ni fwyttânt. A llawer
bethau eraiU y sydd, y rhai a
gymmerasanti'w'cadw ; "megis

golchi cwppanau, ac ystenau,
ac efyddynau, a b}Tddau.

gadael iddo wneuthur dim
i'w dad neu i'w fam

;

l.'î Gan ddirymmu gair Duw
â'ch traddodiad eich hunam,
yr liwn a draddodasoch chwi

5 na y gofynodd y Phari- a liawer o gyffelyb bethau a
seaid a'r ysgrifenyddion iddo,
Paham nad yw dy ddisgyblion
di yn rhodio yn ol traddodiad
VT hynafiaid, ond bwytta eu
bwyd â awylaw heb olchi ?

6 Ond efe a attebodd ac a
ddywedodd wrthynt, Da y
prophwydodd Esaias am dan-
och chwi, ragrithwyr, fel y
mae yn ysgrifenedig, Y mae
y bobi hyn yn fy anrhydeddu
i. â'u gwêfusau, ond eu calon
sydd bell oddi wTthyf.
7 Eithr ofer y maent yn fy

addoli, gan ddysgu yn Ue
dysgeidiaeth, orchymynion
dynion.
8 Canys, gan adael heibio
orchymyn Duw, yx ydych yn
dal traddodiad dyiíio'n; sef
golchiadau ystenau a chwp-
panau : a llawer eraill o'r

cyffelyb bethau yr ydych yn
eu gwneuthur.
9 Ac efe a ddywedodd wrth-

ynt, Gwych yr ydych yn rhoi
heibio orchymyn Duw, fel y
cadwoch eich traddodiad eich
hunam.
10 Canys Moses a ddvwed-

hynny jt ydych
gwneuthur.
14 V A chwedi galwatto jr

holl dyrfa, efe a ddywedodd
wrthynt, Gwrandêwch cliwi
oll arnaf, a deallwch.
15 Nid oes dim allan o ddyn
yn myned i mewn iddo, a
ddichon ei halogi ef : eithr y
pethau sydd yn dyfod allan o
hono, y rhai hynny yw y
pethau sydd yn halogi dyn.
16 Od oes gan neb glustiau

i wrandaw, gwrandawed.
17 A phan ddaeth efe i

mewn i'r t oddi wTth y bobl,
ei ddisgyblion a ofynasant
iddo am y ddammeg.
18 Yntau addywedodd wTth-

ynt. Ydych chwitliau hefyd
moi- ddiddeall? Oni wydd-
och am bob peth oddi allan a
êl i mewn i ddyn, na all hyn-
ny ei halogi ef

;

19 Oblegld nid yw yn myned
i'w galon ef, ond i'r bol; ac
yn myned allan iY geudy,
gan garthu yr holl fwydydd ?

20 Ac efe a ddywedodd, Yr
byn sydd yn dyfod allan o

]

Tì
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ddyn, hynny sydd yn halogi
dyn.
21 Canys oddi mewn, allan

o galon dynion, y daw drwg-
feddyliau,toiT-pnodasau,put-
teindra, llofruddiaeth,

22 Lladradau, cybydd-dod,
drygioni, twyll, anlladrwydd,
drwg-lygad, cabledd, balch-
der, ynfydrwydd

:

23 Yr holl diîrwg bethau hyn
aydd yn dyfod oddi mewn, ac
yn halogi dyn.
24 T Ac efe a gyfododd oddi

yno, ac a aeth i gyffluiau

Tyrus a Sidon; ac a aeth i

mewn i d, ac ni fynnasai i

neb wybod : eithr ni allai efe
fod yn guddiedig.
25 Canys pan glybu gwraig,

yr hon yr oedd ei raerch
fechan ag yspryd afian ynddi,
sôn am dano, hi a ddaeth ac
a syrthiodd wrth ei draed ef

:

26 (A Groeges oedd y wTaig,
S>Topheniciad o genedl.) A
hi a attolygodd iddo fwrw y
cythraul alJan o'i merch.
27 A'r lesu a ddywedodd

wrthi, Gâd yn g>-ntaf i'r plant
gael eu digoni: canys nid
cymmwys>-^v cynmieryd bara
y plant, a'í daflu i'i

23 Hithau a attebodd ac a
ddj'wedodd wrtho, Gwir,
Ai^lwydd: ac etlo y mae y
cenawon dan y brdd yn
bwytta o friwsion y plant.

29 Ac efe a ddywedodd
WTthi, Am y gair liwnnw dos
ymaith : aeth y cythraul allan
o'th ferch.

30 Ac wedi iddi fyned i'w
th, hi a gafodd fyned o'r

cythraul allan, a'i" merch
wedi ei bwrw ar y gwely.

VII, vm.
31 ' Ac efe a aeth drachefn
ymaith o dueddau Tyrus a
Sidon, ac a ddaeth hyd fôr

Galilea, trwy ganol terfynau
Decapolis.
32 A hwy a ddj'gasant atto
un byddar, ag attal dywedyd
amo ; ac a attolygasant iddo
ddodi ei law arno ef.

33 Ac wedi iddo ei gym-
meryd ef o'r neilldu allan o'r

dyrfa, efe a estynodd ei fys-

eíld yn ei glusliau ef; ac
wedi iddo boeri, efe a g)'-

ffyrddodd â'i dafod ef

;

34 A chan edrjch tu a'r nef,

efe a ocheneidiodd, ac a ddy-
wedodd wrtho, Ephphatha,
hynny yw, Ymagor.
35 Ac yn ebrwydd ei glustiau

ef a agonvyd, a rhwym ei

dafod a ddattodwyd ; äc efe

a lefarodd >ti eglur.

36 Ac efe a waharddodd
iddynt ddj-wedyd i neb : ond
po mwyaf"y gwaharddodd efe

iddynt, mwy o lawer y cy-
hoeddasant."
37 A synuu a wnaethant yn

anfeidrol, gan ddywedyd, Da
y gwnaeth efe boh peth: y
mae efe yn gwneuthur i'r

byddariaid glywed, ac i'r

mudion ddywedyd.

PENNOD VIII.
1 Crisi yn porthi ÿ bobl yn Thyfiddol

:

10 v'i naccâu rhoddi arwydd fr
Phariseaid .-Myn rhybuddto ei ddite-
ybUon i ochelÿd surdoes y Pharite-
aid, a surdoes Herod! 22 yn rhoddi
ei oluc: i ddt/n dall : 37 yn tydnabod
mai e/e yw Crist, yr hwn a ddioddef-
ai,ae a gyfodai altcaith: 34 ae yn
annoe i 'fod yn dd'ioddef^ar mewn
erlid achos projfesti yr efin^yl.

VTN y dyddiau hynny, pan
X oedd y áycîa. yn fawT



iawn, ac heb ganddynt ddim
i'w fwytta. y galwodd yr lesu
ei ddisgyblion atto, ac a ddy-
wedodd wrthynt,
2 Tr wyf fl yn tostnrio wrth

y dyrfa, oblegid y maent hwy
dridiau weithian yn aros gyd
â mi, ac nid oes ganddynt
ddim i'w fwytta

:

3 Ac 03 gollyngaf hwynt
ymaif.h ar eu cythlwng i'w
teiau eu hunain, hwy a lew-
ygant ar y ffordd : canys rhai
o honjTit a ddaeth o bell.

4 A'i ddif-gyhlion ef a'i hat-
tebasant, O ba le y gall neb
ddigoni y rhai hyn â bara
yma yn yr anialwch ?

5 Ac efe a ofynodd iddynt,
Pa sawl torth sydd gennych?
A hwy a ddywedasant, Saith.
6 Ac efe a orchyniynodd i"r

dyrfa eistedd ar y llawr : ac a
gymmerodd y saith dorth, ac
a ddîolchodd, ac a'w torrodd
hwynt, ac a'w rhoddes i'w

ddisgyblion, fel y gosodent
hwynt ger eu bronnau ; a
gosodasant hwynt ger bron y
bobL
7 Ac yr oedd ganddynt ychyd-
ig bysgod bychain : ac weiii

iddo fendithio, efe a barodd
ddodi y rhai hynny hefyd ger
eu bronnau hynt.
8 A hwy a fwyttasant, ac a
ddigonwyd : a hwy a godasant
o'r briw-fwyd gweddill, saitli

fasgedaid.
9 A'r rhai a fwyttasent oedd

jTighylch pedair mil: ac efe
a'ugollyngodd hwynt ymaith.
10 II Ac yn y man, wedi iddo
fyned i long gyd â'i ddisg-
lion, efe addaeth i barthau
Dalmanutha.
11 A'r Pharií=eaid a ddaeth-

S. MARC. VIIL
ant allan, ac a ddechreuasant
ymholi âg ef, gan geisio gan-
ddo arwydd o'r nef, gan ei

demtio.
: 12 Yntau, gan ddwys-ochen-
eidio yn ei yspryd, a ddywed-
odd, Beth a wna y genhedl-
aeth yma yn ceisio arwydd?
Yn wir meddaf i chwi, Ni
roddir arwydd i'r genhedlaeth
yma.
13 Ac efe a'n gadawodd

hwynt, ac a aeth i'r llong
drachefn, ac a dynnodd ym-
aith i'r làn arall.

14 ir A'r disgyUion a adaw-
sant yn anghof gymmeryd
bara, ac nid oedd ganddynt
gyd â hwynt ond un dorth yn
y llong.

15 Yna y gorchymynodd efe
iddynt, gan ddywedyd, Gwyl-
iwch, ymogelwch rhag sur-

does y' Phariseaid, a surdoes
Herod.
16 AcymresjTnmu a wnaeth-
ant y naiU wrth y Ilall, gan
ddywedyd, Hyn sydd oblegid
nad oes gennym fara.

17 A phan wybu yr lesu, efe

a ddywedodd wrthynt, Pa
ymresymmu yr ydych, am
nad oes gennych fara? onid
ydych chwi etto yn ystyried,

!
nac yn deall ? ydyw eich calon

' etto gennych wedi caledu ?

18 A chennych lygaid, oni
welwch? achennychglustiau.
oni chlywch? ac onid ydych
yn coflo ?

19 Pan dorrais y pùm torth
hynny ym mysg y pùro mii
pa sawl basgedaid yn Ilawn o
friw-fwyd a go<lasoch i fynu ?

Dywedasant wrtho, Deuddeg
20 A phan dorraia y saith

ym mhlith y pedair mil, llon-
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aid pa Bawl basge'l o friw-

fwyd a godasoch i fyiui ? A
hvvy a ddywedasant. Saith.

21 Ac efe addywe'lodd wth-
vnt, Pa fodd nad ydych yn
'deall ?

22 í Ac efe a ddaeth i Beth-
saida ; a hwy a ddygasant atto

un dall, ac a ddeisyfasant
amo ar iddo gyflwrdd àg ef.

23 Ac wedi ymaflyd yn llaw

y dad, efe â'i tyys'oll ef

àllan o'r dref : ac edi iddo
boeri ar ei lygaid ef, a dodi ei

ddwylaw amo, efe a ofynodd
iddo, a oedd efe yn gweled
dim.
24 Ac wedi edrych i fynu,

efe a ddywedodd', Yr ydwyf
yn gweled dynion megis'pren-
nau yn rhodio.
25 edi hynny y gosododd

efe ei ddwylaw drachefn ar ei

lygaid ef, ac a barodd iddo
édrj'ch i fynu : ac efe a gafodd
ei olwg, ac efe a welai bawb o
bell, ac yn eglur.

26 Ac 'efe a'i hanfonodd ef
adref, i'w dt, gan ddywedyd,
Na ddos i'r dref. ac na ddy-

efe a'i ddisgyblion, i drefl
Cesarea Philippi : ac ar y
ífordd efe a ofynodd i'w ddisg-
yblion, gan ddywedyd wrth-
ynt, Pwy y mae dnion yn
dywedyd fy mod i ?

28 A hwy'a attebasant, loan
FedyddiT ; a rhai, Elias ; ac
eraill, Un o'r prophwTdi.
29 Ac efe a dd\-wedodd wrth-

ynt, Oud pwy "yr ydych chwi
'yn dywedvd f\ mod i? A
Phetr a attebödd ac a ddy-
wedodd wTtho, Ti vw y Cris't.

ao Ac efe a orchymynodd

VIII. IX.
i iddynt na dd)-wedent i neb
,
am dano.
31 Ac efe a ddechreuodd eu
dvsgu hwynt, fod yn rhaid 1

Fab y dyn oddef llawer, a'i

wrthod gan yr henuriaid, a'r

arch-oíTeiriaid, a'r ysgrifen-

yddion, a"i ladd, ac wedi trid-

lau adgyfodi.
32 A'r' ymadrodd hwnnw a
ddywedo'dd efe yn eglur. A
Ph'etr a ymaflodd ynddo, ac a
ddechreûodd ei geryddu ef.

33 Euhr wedi idd'o droi, ac
ednch ar ei ddisgyblion, efe

a g'erjddodd Petr, gan ddy-

I

wedyd, Dos ymaith yn fy ol i.

I

Satan ; am nad wyt yn synied

! y pethau sydd o í)dúw, ond y
[

pethau sydd o ddynion.

I
34 ". Ac'wedi idd'o alw atto y

I
dyrfa, gyd â'i ddisgyblion, efe

addywedodd wTthynt, Y neh
j a fynno ddyfod ar fy ol i, ym-
!
wa'ded âg 'ef ei hu'n, a chyf-

oded ei groes, a dilyned fi.

i 35 Cany s pwy bynnag a fynno
gadw ei einioes, a'i cyll hi

:

ond pwy bynnag a gollo ei

einioes er fy mwyn i a'r

1

efengyl, hwniiw a'i ceidw hi.

! 36 Canvs pa lesâd i ddyn, os

!
ennill yr holl fyd, a cholli ei

enaid éi hun ?

37 Keu pa beth a rydd dyn
I yn g^'fnewid am ei enaid ?

j

'
38 Canys pwy bynnag a fyddo
cywilydd gan'ddo fl a'm geiriau

yn yr odinebus a'r bechadurus
genhedlaeth hon; bydd cy-

wilydd gan Fab y dyn }Titau

hefvd, pan ddêl y'ng'ogoniant
ei Dad, gyd â'r angelion sanct-

aidd.

PENNOD IX.
2 Guedd.newiäiad yr letu, II Ej
yn dytgu à ddiseyhlim ynghylc
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fod i waered o'r mynydd, efe I

a orchymynodd iddynt na

;

ddangosent i neb y pethau a
welsent, hyd pan adgyfodai
Mab y dyn o feirw.

10 A hwy a gadwasant y gair

gyd â hwynt eu hunain, gan
gyd-ymholi beth yw yr adgyf-
odi o feirw.

11 í A hwya ofynasant iddo,

gan ddywedyd, Paham y dy-
wed yr ysgrifenyddion, fod

'
'

' Elias ddyfod yn

dyfodiad Ettat: 14 yn U
yspryd mud a byddar : 30 yn rnag'
/ynegi e farwolaeth a' í ad^yfodiad ;

33 yn annog « dditgyhlirm i ostt/ng-

eiddrtoydd. 38gan erch, iddyn't, na.

tuddient y rhai nid ydynt yn eu
herbyn, ae na roddent rwystr i nei
0'rffyddloniaid.

\C efe a ddywedodd wrth-
XlL ynt, Yn wir yr wyf yn
dywedyd i chwi, fod rhai o'r

rhai sydd yn sefyll yma, ni
phrofant angau, hyd oni wel- ,_ _,

.

ont deymas Dduw wedi dyfod ' yn rhaid'
mewn nertb. I gyntaf ?

2Í Ac wedi chwe diwrnod,
|

12 Ac efe a attebodd ac a
Îcymmerth yr lesu Petr, ac

j
ddywedodd wrthynt, Elîasyn

ago, ac loan, ac a'u dug
;

ddîau gan ddyfod yn gyntaf
hwynt i fynydd uchel, eu i a edfryd bob peth ,• a'r modd
hunain o'r neilldu : ac efe a

j

jt ysgrifenwyd am Fab y dyn,
wedd-newidiwydyneugydd

i y dîoádefai lawer o bethau,
hwynt. ac y dirmygid ef.

3 A'i ddillad ef a aethant yn
|

13 Eithr yr wyf yn dywedyd
ddisglaer,ynganiiaidiawnfel

|
i chwi, ddyfod Èlîas yii ddìau,

eira; y fath ni fedr un pan- i a gwneut'hur o honynt iddo
nwr ar y ddaear eu cannu. yr hyn .a fynnasant, fel yr
4 Ac ymddangosodd iddynt ysgrifenwyd am dano.
Elìas, gyd â Moses : ac yr 1 14 H A phan ddaeth efe at
oeddynt yn ymddiddan â'r ei ddisgyblion, efe a welodd
lesu.

I

dyrfa fawr yn eu cylch hwynt,
5 A Phetr a attebodd ac a a'r ysgrifenyddion yn cyd-
ddywedodd wrth \t lesu, ymholi â hwynt.
Rabbi, da yw i m fod yma : a 15 Ac yn ebrwydd }t holl

gwnawu dair pabell ; i ti un, dyrfa, pan ganfuant ef, a
ac i Moses un, ac i Elîas un. ddychrynasant, a clian redeg
6 Canys nis gwyddai beth yr atto, a gyfarchasant iddo.
oedd yn ei ddywedyd: canys

|
16 Ac efe a.ofynodd i'r ys-

yr oeddynt weüi dychrynu.
[
grifenyddion, Pa gyd-ymholi

7 A daeth cwmmwl ýn cys- yr ydych yn eich plith ?

godi drostynt hwy a llef a 17 Acuno'rdyrfaaattebodd
ddaeth allan o'r cwmmwl,gan ac a ddyw-edcdd, Athraw, mi
ddywedyd, Hwn yw fy anwyl a ddygais fy mab attat, ag
Fab; gwrandêwch ef. yspryd miid'ynddo:
8 Ac yn ddisymmwth, pan 18 A pha le bynnag y cym-
edrychasant o amgylch, ni mero ef, efe ai rhwyga; ac
welsant neb mwy, 'ond yr yntau a fwrw ewyn, ac a
lesu yn unig gyd â hwynt. ysgyrnyga ddannedd, ac y
9 A phan oeddynt yn dy- maeyndihoeni: ac mi a ddy-



wedais wrth dy ddisgyblion
ar iddjTit ei fwrw ef allan;
ac nis gallasant,

19 Ac efe a attebodd iddynt,
ac a ddywedodd, O gentiedl-

aeth anffyddlawn, pa hyd y
byddaf gyd â chwi ? pa hyd y
goddefaf" chwi? dygwch ef

attaf fi.

20 A hwy a'i dygasant ef

atto. A phan welodd ef, yn
y man jt yspr\'d a'i drylliodd
ef ; a chan " syrthio ar y
ddáear, efe a ymdreîglodd,
dan falu ewj'n.

21 A gofyhodd yr lesu i'w

dad ef, Be'th sydd o amser er

pan ddarfu fel hyn iddo?
Yntau a ddywedodd, Er yn
fachgen.
22 A mynych y taflodd efe ef
yn tân, ac i'r dyfroedd, fel y
difethai efe ef: ond os gelli

di ddim, cymmorth ni, gan
dosturio wrthym.
23 A'r lesu a ddywedodd
wrtho, Os gelli di gredu, pob
peth a all fod i'r neb a gredo.
24 Ac yn y fan tad y bachgen,
dan lefain ac wylofain, a ddy-
wedodd, Yr wyf fl yn credu,
O Argl»7dd; cymmorth fy

anghrediniaeth i.

2-5 A phan welodd yr lesu
fod y dyrfa yn cyd-redeg atto,

efe a geryddodd yr ysprj'd

aflan, gan ddywedyd wrtho,
Tydi yspryd mud a byddar,
>T wyf ü yn gorchymyn i ti,

Tyred allan o hono, ac na
ddos mwy iddo ef.

ef erbyn ei law, ac a'i cyfod-
odd ; ac efe a safodd i fynu.
23 Ac wedi iddo fj-ned i

mewn i'r t, ei ddisgyblion a
ofynasant iddo o'r neilldu,

Paham na allem ni ei fwTW
ef allan ?

29 Ac efe a ddywedodd wrth-
ynt, Y rhyw hwn ni all er dim
ildj'fod aílan, ond trwy weddi
acympryd.
30 H Ac wedi ymadael oddi
yno, hwy a ymdeithiasant
trwy Galilea: ac ni fynnai efe

wybod o neb.
31 Canys yr oedd efe yn
dysgu ei ddisgyblion, ac yn
d"ywedyd wrthynt, Y tfa-

ddodid Mab y d}Ti i ddwylaw
dynion, ac y lladdent ef ; ac
w"edi ei ladd, yr adgyfodai y
trydydd dydd.
32 Ond nid oeddynt hwy yn
deall yr ymadrodd, ac ofui yr
oeddynt ofyn iddo.
33 H Ac efe a ddaeth i

Capemaum: a phan oedd
efe yn y t, efe a ofynodd
iddynt, Beth yr oeddych yn
ymddadleu yn eich pli'th eich
hunain ar y ffordd ?

34 Ond hwy a dawsant â
sôn: canys ymddatllenasent
â'u gilydd ar y ffordd, pwy a
fyddai fwyaf.

3.1 Ac efe a eisteddodd, ac a
alwodd y deuddeg, ac a ddy-
wedodd wrthynt, Os myn neb
fod yn gyntaf, efe a fj'dd olaf

o'r cwbl," a gweinidog i bawb.
36 Ac efe a gymmerth fach-

26 Ac wëdi i'r yspryd lefain,
!
gennyn, ac a'i "gosododd ef yn

a dr>'Ilio llawer arno ef, efe a . eu canol hwynt : ac wedi iddo
aettí allan: ac yr oedd efe fel ei gj'mmeryd ef yn ei freich-

un marw, fel y dj'wedodd iau,"efeaddywedôddwrthynt,
llawer ei farw ef. 37 Pwy bynnag a dderbynio
27 A'r lesu a'i cymmerodd un o'r cyfryw fechgyn yn fy

n



enw i, sydd yn fy nerbyn i

;

phwy býnnag a'm derbyn i,

nid mytì y mae jn ei dderbyn,
ond yr hwn a'm danfonodd i.

38 1 Ac loan a'i hattebodd
ef, gan ddywedyd, Athraw,
ni a welsom un yn bwrw allau

gythreuliaid yn dy enw di, yr
hwn nid yw yn ein dilyn ni

;

ac ni a wahardda-som iddo,
am nad yw yn ein dUyn nL
39 A'r lesu a ddywedodd,
Na waherdilwch iddo ; canys
nid oes ueb a wna wjTthiau
yn fy enw i, ac a all yn y fan
roi drygair i mi.
40 Canys y neh nid yw i'n

herhyn, o'n tu ni y mae.
41 Canys pwy bynnag a roddo

i chwi i'w yfed gwppanaid o
ddwfr yn fy enw i, am eich
bod yn perthyn i Grist, yn
wir meddaf i chwi, Ni chyll
efe ei obrwy.
42 A phwy bynnag a rwystro
un o'r rhaí b>chaiu hyn sydd
yn credu ynof fl, gwell oèdd
iddo osod maen nielin o
amgylch ei wddf, a'i daflu i'r

môr.
43 Ac os djr law a'th rwystra,

torr hi ymaith ; gwell yw i ti

fyned i mewn i'r hywyd yn
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rwystra, bwTW ef ymaith:
gwell yw i ti fyned i mewn i

deyrnas Dduw yu un-llygeid-
iog, nag a dau lygad geunyt
dy daflu i dàu ufifem

:

48 Lle nid yw eu pryf hwynt
yn marw, na'r tàn yn diffodd.

49 Canys pob un a helltir à
thân, a phob aberth a helltir

â halen.
50 Da yw yr halen : ond os
bydd yr haleu yn ddihallt, â
pha beth yr helltwch ef ? Bid
gennych halen ynoch eich
hunain, a byddwch hedd-
ychlawn â'ch gilydd.

PENNOD X.
2 Crirt yn ymresymmu í'r PhaTÌteaid
ynghylth ysgar : 13 yn bendithio y
plànt a ddy^wyd atto : Ì7 yn atteb i

ur goludog, pa fodd y cai eti/eddu
bywyd traeyteyddol : 23 yn darigos

Cw dditgyblion berygl golud: 28 y»

d dim er mwyn yr e/eneyt: 32 yn
rhag-/ynegi «J /arw<Uaeth, a'iadey/
odiad : 35 yn gorchymyn i Jeibion
Zebedëus, a geisient bareh eanddo,
feddwl yn hytrach am ddtodde/ gyd
a> e/; 46 oe y» Thodäi ei oíwg i

Judea, trwy y tu hwnt i'i

anafus, nag adwylawgenuyt
i
lorddonen; a'r bobloedd a

fyned i uffern, i r tân anni
ffoddadwy

:

44 Lle nid yw eu pryf hwjnt
yn marw, na'r tân yn diffodd.

45 Ac os dy droed a'th
rwystra, torr ef ymaith : gwell
yw i ti fyned i mewn i'r bywyd
yn gloff, nag a dau droed
genuyt dy daflu i uffern, i'r

liffoddatiwy

i

gyd-gyrchasant atto ef dra-
cliefu : ac fel yr oedd yn ar-
feru, efe a'u dysgodd hwynt

î
drachefn.
3 t A'r Phariseaid, wedi dy-
fod atto, a ofynasant iddo, Ai

I rhydd i wr' roi ymaith ei

1 wraig ? gan ei demtio ef.

I 3 Yntau a attebodd ac a
ddywedodd wrthynt, Beth a

46 Lle nid yw eu pryf hwynt
I orchymynodd Moses i chwi

'n manv, na'r tân yn diffo'dd.
|

4 A hwy a ddywedasant, Mo-
47 Ac oa dy lygad a'th ! ses a ganiattaodd ysgrifenu
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llythyr ysgar, a'i gollwDg hi hwy yn ei freichiau, ac a
ymaith.

|

roddes ei ddnylaw arnynt, ac
5 A'r lesu a attebodd ac a ; a'u bendithiodd.
ddywedodd wrthynt, achos

[
17 5 Ac wedi iddo fyned

eich calon-galedwch chwi yr
ysgrifenodd efe i chwi y gor-

chymyn hwnnw

:

6 Ond o ddechreuad y cread-
igaetli, }'n wrry'w a benyw y
gwnaetli Duw hwynt.
7 Am hyn y gâd dyn ei dad

a"i fara, ac y gln wrth ei

wraig

:

8 A hwy ill dau a fyddant
un cnawd: fel nad ydynt
mwy ddau, ond un cnawd.
9 Y peth gan hynny a gys-

sylltodd Duw, na wahaned
dyn.
10 Ac yn y t drachefn ei

ddisgyblion a ofynasant iddo
am yr un peth.
11 Âc efe a ddywedodd wrth-

ynt, Pwy iiynnag a roddo
ymaith e'i wraig, ac a brîodo
un arall, y mae yn godinebu
yn ei herbyn hi.

12 Ac 03 gwraig a dd>Ty
ymaith ei gwr, a phriodi uu
arall, y mae hi yn godinebu.
13 S A hwy a ddygasant

blant bychain atto, fel y cy-
ffyrddai efe â hwynt ; a'r disg-

yblion a geryddasant y rhai
oedd yn eu dwyn hwynt.
14 A'r lesu pan welodd hì/n-

nÿ, fu anfoddlawn, ac a ddy-
wedodd wrthynt, Gadêwch i

blant bychain ddyfod attaf fi,

ac na waherddwch iddynt:
canys eiddo y cyfryw rai yw
teyrnas Dduw.
15 Yn wir meddaf i chwi,
Pvry bynnag ni dderbynio
deymas Dduw fel dyn bach,
nid â efe i mewn iddi.

16 Ac efe a'u cymmerodd

allan i'r ffordd, rhedodd un
atto, a gostyngodd iddo, ac a
ofynodd iddo, O Athraw da,
beth a wTiaf fel yr etifeddw^f
fywyd tragywyddol ?

18 A'r lesu a ddywedodd
wrtho, Paham y gelwi fl yn
dda ? nid oee neb da ond un,
«e/ Duw.
19 Ti a wyddost y gorchy-
mynion, Naodineba, Na ladd,
Na ladratta, Na cham-dyst-
iolaetha, Na cham-golleda,
Anrhydedda dy dad a'th
fam.
•20 Yntau a attebodd ac a
ddywedodd wrtho, Athraw, y
rhai hyn i gyd a gedwais o'm
hieuengctid.
21 A'r lesu gan edrych amo,

a'i hoffodd, ac a ddywedodd
wrtho, Un peth sydd ddi-
ffygiol i ti: dos,gwertli yrhyn
oll sydd gennyt, a dyro i'r

tlodiôn ; a thi a gei drysor yn
y nef : a thjTed, a chymmer
i fynu y groes, a dilynfi.

22 Ac efe a bruddhaodd wrth
yr ymadrodd, ac a aeth ym-
aith yn athrist : canys yr oedd
ganddo feddiannau lawer.
23 T A'r lesu a edrychodd

o'i amgylch, ac a ddywedodd
wrth ei ddisgyblion, Mor an-
hawdd yr â y rhai y mae
golud ganddynt i deymas
Dduw

!

24 A'r disgyblion a frawych-
asant wrth ei eiriau ef. Ond
yr lesu a attebodd drachefn,
ac a ddywedodd wrthynt, u
blant, mor anhawdd yw i'r

rliai sydd a'u hymddiried yn

1



eu golud fyned
Dduw

!

25 Y mae yn haws i gamel
fyned trwy grai y nodw^dd,
nag i oludog fynêd i mewn i

deyrnas Dduw.
"" ' hwy a synnasant yn
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deymas
[

pethau a ddigwyddent iddo
ef:

'ò.ì Canys wele, yr ydym m
yn myned i fynu i Jerusalem;
à Mab y dyn a draddodir i'r

arch-offeiriaid, ac i"r ysgrif-

enyddion; a hwy a'i con-
ddirfawr, gan ddywedyd

i

demniant ef i farwolaeth, ac
wrthynt eu hunain, A phy a'i traíldodant ef i'r Ceuhedl-
a all fod yn gadwedig ?, 1 oedd :

27 A'r lesu, wedi edrych ' 34 A hwy a'i gwatwarant ef,

arnynt, a ddywedodd, Gyd â
\
ac a'i fflangellant, ac a boer-

dynion ammhosibl yw, ac nid
|
ant arno, ac a'i llafldant : a'r

gyd â Duw : canys pob peth
}

tr>-dydd dydd yr adgj'fyd.

sydd bosibl gyd â Duw.
j

33 1 A dâeth atto lago ac
28 1 Yna y dechreuodd Petr

[

loan, meibion Zebedéus, gan
ddywedyd wrtho, Wele, nyni ddywedyd, Athraw, ni a fyn-
a adawsom bob peth, ac a'th nem wneuthur o honot i ni
ddilynasom di. i yr hyn a ddymunem.
29 A'r lesu a attebodd ac a 36ntauaddy\vedoddwrth-
ddjTvedodd, Yn wir meddaf

j

ynt, Beth a fynnech i mi ei

i chwi, Nid oes neb a'r a
j

wneuthur i chwi ?

adawodd d, neu frodyr, neu 37 Hwythau a ddywedasant
chwîorydd,.neudad, neufam, wrtho, Caniattâ i ni eistedd,

neu wraig, neu blant, neu
diroedd, o'm hachos i a'r
efengyl,

30 A'r ni dderbyn y càn
cymmaint yr awrhon y pryd
hwn, dai, a brodyr, a chwîor-
ydd, a mammau, a phlant, a
thiroedd, ynghyd âg erlidiau

;

ac yn y l^d a ddaw, fywyd
tragywyddol.
31 Ond llawer rhai cyntaf a
fyddant ddiweddaf; a'r diw-
eddaf fyddant gyntaf.

un ar dy ddeheulaw, a'r Ilall

wrthynt, Ni wyddoch pa beth
yr ydych j-n ei ofyn : a ellwch
chwi yfed o'r cwppan yr wyf
fì yn ei yfed ? a'ch bedyddio
â'r l)edycìd y'm bedyddir i âg
ef?
39 A hwy a ddywedasant
wrtho, Gallwn. A'r lesu a
ddywedodd wrthynt, Dîau yr
yfwch o'r cwppan yr yfw^f ä

;

33 l'kc yc öéddynt ar y ' ac y'ch bedyddir â'r bedydd y
ffordd yn myned i fynu i ' bedyddir flnnau:
Jerusalem ; ac yr oedd yr

|

40 Ond eistedd ar fy neheu-
lesu yn myned o'u blaen

î
law a'ra haswy, nid eiddof fi

hwynt : a hwy a frawychas-
j

ei roddi ; ond i'r rhai y dar-

ant; ac fel yr oeddynt yn i parwyd.
canlyn, yr oedd arnynt ofn. 1 41 A phan glybu y deg, hwy
Ac wedi iddo drachefn gym- ' a ddechreuasant fod yn an-

meryd y deuddeg, efe a foddlawu ynghylch lago ac
ddechreuodd fynegi iddynt y Toan.
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42 A'r lesu a'u galwodd

I

hwynt atto, ac a ddj-wedodd
i wrthynt, Chwi a wyddoch fod

! y rhai a dybir eu bod yn Uyw-
i odraethu ar y Cenhedloedd,

I

yn tra-arglwyddiaetbu ar- i

n\Tit ; a'u g\vr mawr hwynt

I

yh tra-awdurdodi amynt. 1

43 Eithr nid felly y bydd yn

j
eich plith chwi : ond pwy

j

bynnag a ewyllysio fod yn
j

fawr yn eich plith, bydded
j

! weinidog i chwi

;

i 44A phwy bynnag o honoch
i a fynno fod yn bennaf, bydd-
ed'was i bawb.

1
4.5 Canys ni ddaeth Mab y

J

dyn i'w wa.sanaethu, ond i

î
wa.sanaethu, ac i roi ei einioes

}-n bridwerth dros lawer.

46 H A hwy a ddaethant i

Jericho. Ac fel yr oedd efe

yn myned allan o Jericho,
êfe a'i ddisgyblion, a bagad o
bobl, Bartimëus ddall, raab
Timëus, oedd jti eistedd ar
fin y flfordd, yn cardotta.

; 47 A phan glybu mai yr lesu
o Nazareth ydoedd, efe a
ddechreuodd lefain, a dywed-
yd, lesu, mab Dafydd', tru-

garhâ wrthyf.
48 A llawer a'i ceryddasant

ef. i geisio ganddo dewi : ond
efe a lefodd yn fwy o lawer,

Mab Dafydd, trugarhâ wrth-
yf-

4í) A'r lesu a safodd, ac a
archodd ei alw ef. A hwy a
alwasant y dall, gan ddywed-
yd WTtho, Cymmer galon

;

cyfod : y mae' efe yn dy alw
i

d'i.
I

50 Ond efe, wedi taflu ei
;

gochl ymaith, a gj'fododd, ac
;

a ddaeth at yr les'u.
|

1
51 A'r lesu a attebodd ac a '

:, X. xr.
ddywedodd wrtho, Beth a
fynni i mi ei wneuthur iti?
A'r dall a ddywedodd wrtho,
Athraw, caffael o honof fy

ngolwg.
52 At lesu a ddywedodd
wrtho, Dos ymaith: dy ffydd
a'th iachaodd. Ac yn y man
y cafodd efe ei olwg, ac efe a
ddilynodd yr lesu ar hyd y
ffordd.

PENNÜD XI.
1 Crist yn mirchneaeth meun eoruch-
ajiaeth i Jerusalem ; 1*2yn melldiíhio

V pren deilio^ diffrwyth : ] 5 yf» elan-

yblion ifod yn ddisigl meicn ffyàd ;

ae i /addeu í» eelynion: 27 ac yn
amddiffyn fod ei weithredoedd ef yn
gyfreithliiim, trwy dystiolaeth loan.

A C wedi eu dyfod yn agos i

XX Jerusalem.i Bethphage
a Bethania, hyd fynydd jt
Olew-wydd, efe a aijfonodd
ddau o'i ddisgyblion,

2 Ac a ddywedodd wrthynt,
Ewch ymaith i'r pentref sydd
gj'ferbyn â chwi : ac yn y man
wedi y deloch i mewn iddo,

chwi a gewch ebol wedi ei

rwyrao, ar jt hwn nid eistedd-
odd neb; gollyngwch ef yn
rhj'dd, a dygwch ymaith.
3 Ac os dywed neb wrthych,
Paham y gwnewch hyn? dy-
wedwch, Am fod yn rhaid i'r

Arglwydd wrtho ; ac yn eb-
rwydd efe a'i denfyn yma.
4 A hwy a aetliant ymaith,

ac a gawsantyr ebol yn rhwjTu
wrth y dnv8 ôddi allan, mewn
croes-ffordd ; ac a'i gollyngas-

ant ef vn rhydd.
5 A fhai o'r rhai oedd yn

sefyll jTio a ddywedasant
wrthynt, Beth a wnewch
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chwi, yn gollwng yr eboi yn
rhydd ?

6 A hwy a ddywedasant
wrthynt fel y gorchymynasai
yr lesu : a hwy a adawsant
iddynt fyned ymaith.
7 A hwy a ddygasant yr ebol

at yr lesu, ac a fwriasant eu
dillad arno ; ac efe a eistedd-
odd arno.
8 A Uawer a daena.çant eu

,

dillad ar hyd y fîordd ; ac
î

eraiU a dorrasant gangau o'r

givdd, ac a'w taenasant ar y
tfordd. '

9 A'r rhai oedd yn myned '

o'r blaen, a'r rhal oedd yn
dyfod ar ol, a lefasant, gan
ddywedyd, Hosanna ; Ben-
digedjg fyddo yr hwn sydd yn
dyfod yn enw yr Arglwydd :

10 Bendigedig yw y deyrnas
sydd yn dyfod yn enw Ar-
glwydd ein tad Dafydd : Ho-
sanna yn y goruchaf.
11 A'r lesu a aeth i mewii i

Jenisalem, ac i'r deml: ac
wedi iddo edrj-ch ar bob peth
o'i anigylch, a hi weithian yn
hwyr, efe a aeth allan i Beth-
ania gyd â'r deuddeg.
12 H " A thrannoeth, wedi
Iddynt ddyfod allan o Beth-
ania, yr oedd arno chwant
bwyd.
13 Ac wedi iddo ganfod o

hirbell fîìgysbren ag arno
ddail, efe a aeth t edrych a
gaffai ddim arno. A phan
ddaeth atto, ni chafodd efe

ddim ond y dail: cauys nid
oedd am.ser fög) s.

14 A'r lesu a attebodd ac a
ddywedodd wrtho, Na fwyt-

tâed neb ffrwyth o honot
byth niwy. A'i ddisgyblion
ef a glywsant.

15 ir A hwy a ddaethant i

Jerusalem. A'r lesu a aeth
i'r deml, ac a ddechreuodd
fwnv allan y rhai a werthent
ac a brynent yn y deml ; ac
a ymchwelodd drestlau yr
arianwyr, a chadeiriau y
gwerthwyr colommenod

:

16 Ac ni adawai efe i neb
ddw^n llestr trwy y deml.
17 Ac efe a'u dysgodd, gan
ddywedyd wrtliynt, Onid yw
yn ysgrifenedig, Y gelwir fy

nh i yn d gweddi i'r holl
genhedloedd? ond chwi a'i

gwnaethoch yn ogof lladron.

18 A'r ys^fenyddion a'r

arch-offeiriaidaglywsantj/n,
ac a geisiasant pa fodd y
difethent ef : canys yr oedd-
ynt yn ei ofni ef, am fod yr
hoU bobl yn synnu oblegid ei

athrawiaeth ef.

19 A phan aeth hi yn hwyr,
efe a aeth allan o'r ddinas.
20 1í A'r bore, wrth fyned

heibio, hwy a welsant y fiâgys-

bren wedi crino o'r gwraidd.
21 A Phetr, wedi adgoflo, a
ddywedodd wrtho, Athraw,
wele y íîìgysbren a felldith-

iaist, wedi crino.

22 A'r lesu a attebodd ac a
ddywedodd wrthynt, Bydded
gennych Ifydd yn Nuw

:

23 Canys yn wir yr wyf yn
dywedyd i chwi, Pwy by'nnag
a ddywedo wrth y mynydd
hwn, Tynner di ymaith, a
bwTÌer di i'r môr; ac nid am-
mheuo yn ei galon, ond credu
y daw i ben y pettiau a ddy-
wedo efe; beth bynnag a
ddywedo, a fydd iddo.

24 Ara hynny meddaf i chwi,
Beth bynnag oU a geisioch
wrth weddîo. credwch y
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derbyniwch, ac efe fj-dd i

chwi.
25 A phan safoch i weddîo,
maddeuwch, o bydd gennych
ddim yn erbyn" neb ; fel y
maddeuo eich Tad jt hwn

,

sydd yn y nefoedd i cüwithau
eìch camweddau

:

|

26 Ond os chwi ni faddeu- 1

wch, eich Tad yr hwn sy<ld

}Ti y nefoedd ni faddeu
chwaUh eich camweddau
chwithau.

[

27 f A hwy a ddaethant
|

drachefn i Jerusalem : ac fel 1

yr oedd efe yn rhodio yn y
deml, yr arch-offeiriaid, a'r

ysgrlfenyddion, a'r henuriaid, :

a ddaethant atto,

2S Ac a ddywedasant wrtho,
Trwj- ba aw'durdod yr wyt ti

yn g'wneuthur y pethau hyn ?

á phwy a roddes 1 ti yr awd-
i

urdo<l hon i wneuthur y '

pethau h)-n ?

29 A'r lesu a attebodd ac a
dd>-wedodd wrthynt, A min-
naù a ofynaf i chwithau un

, gair ; ac attebwch fì, a mi a
' dd>"ivedaf i chwi trwy ba
i awdurdodjTwj'f yngwneuth-
I
ur y pethaíi hj-n.

: 30 Bedydd loan, ai o'r nef

!
JT oedd.'ai o ddynion ? atteb-

j

wch fl.

31 Acymresymmu awnaeth-
ant wrthynt eu hunain, gan
ddj-wedyd, Üs dywedwn, O'r

I

nef ; efé a ddyed, Paham
I

gan hynny na chredech
iddo?
33 Eithr os dj-wedwn,

ddj-nion ; yr oedd arnynt ofn
y bobl: canys pawb oll a

I gyfrifent loaú mai proph«7d
I yn ddîau ydoedd. !

[
33 A hwý a attebasant ac a I

xt, xn.
ddj^vedasant wrth jt lesu,
Ni wyddom ni A'r lesu a
attetRHÌd ac a ddywedodd
wrthynt hwjthau, Ac ni ddy-
wedaf finnau i chwithau tníy
ba awdurdod yr wyf jtj

gwneuthur y pethau hjTi.

PENNOD XII.
1 Trtpy ddammeg y trinUan a lo^m/d
i In/ûrwtir anni'o/chear, y mae Critt

1/n rha^ -ddanet)» etcrthodiad t/r

'ltidden-on, a sáUad'y Ccnhedloedd:
13 y mae yn eocJielyd mael y Phari-

teymeed i Cesar ; 18 yn ar^yhotddi
amry/usedd y Sadtsceaid, y rhai a
uad'ent yr adeyfodiad j 28 yn ntteb

yr tii^ri'fenydd oedd yn ymafyn om y
eorch'imyn cuntaf: 35 yn heio ar
'dyb yr ys^Hfenyddion am Griif ; 38
ae yn eorchymyn fr bobl ochelyd eu
huchdèr (^u rha^th htcy ; 41 ae yn
canmol y tteddtn dlated am a dwy
hatling, ynftey na neh,

4 efe a ddechreuodd ddy-
2\. wedyd wTthynt ar ddam-
hegion. ' Gwr a blannodd
winllan, ac a ddo<ío.id gae o'i

hamgjich, ac a gloddnHld U
i'r gsvin-gafn, ac a adeiladodd
dwr. ac a"i gosododd hi allan

i lafunvjT, ac a aeth oddi
cartret
2 Ac efe a anfonodd was
mewn amser at y llafurw^r, i

dderbj-n gan y Uafurwyr o
flfrwAth y winllân.
3 À hwy a'i daliasant e/, ac

a"i baeddasant, ac a'i gjTras-
ant yniaith yn wag-î^aw.

4 A thrachefn yr anfonodd
efe attynt was arall ; a hwn-
nw y tâfiasant gerrig atto, ac
yr archoUasant ei ben, ac a'»

gjrrasant ymaith yn am-
mharohus.
5 A thrachefn yr anfonodd

efe un arall ; a hTinw a ladd-
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j

faeddu rhai, a lladd y Ueill

6 Am hynny etto, a chanddo
I
un mab, ei anwylyd, efe a
aufonodd hwnnw hefyd at-

; tynt yn ddlweddaf, gan ddy-
wedyd, Hwy a barcliaut fy

mab i.

7 Ond y llafurwyr hynny a
ddywedasant yu eu plith eu
hunain, Hwn yw yr etifedd;
deuwch, lladdwn ef, a'r eti-

feddiaeth fydd eiddom ni.

8 A hwy a'i daliasant ef, ac
a'í lladdâsant, ac a'i bwrias-
ant allan o'r winllan.
9 Beth gan hjTiny a wna
arglwydd y winllan? efe a
ddaw, ac a ddifetha y llafur-

wyr, ac a rydd y winllan i

eraiÍL

10 Oni ddarllenasoch yr
ysgrythyr hon? Y maen a
wrthododd yr adeilad\vyr,
him a wnaethpwyd yn ben y
gongl:
U Hyn a wnaethpwyd gan

yr Arglwydd ; a rhyfedd yw
yn ein golwg ni.

12 A hwy a geisiasant ei

ddala ef ; ac yr oedd amynt
ofn y dyrfa: canj's hwy a
wyddent mai yn eu herbyn
hwy y dywedasai efe y ddam-
meg: a hwy a'i gadawsant
ef, ac a aethant ymaith.
13 1Í A hwy a anfonasant

atto rai o'r Phariseaid, ac o'r

Herodianiaid, i'w rwydo ef
I yn ei ymadrodd.

14 Hwythau, pan ddaeth-
ant, a ddywedasant wrtho,
Athraw, ni a wyddom dy foá
di yn eirwir, ac iiad oes arnat
ofal rhag neb : canys nid wyt
ti ynedrych arwyneb dynion,
ond yr wyt yn dysgu ífordd

Duw mewn gwirionedd: Ai
cyfreithlawn rhoi teyrnged i

Ceáar, ai nid yw > a loddwn,
ai ni roddwn hi f

15 Ond efe, gan wybod eu
rhagrith hwyut, a ddywedodd
wrthynt, Paham y temtiwch
fi ? dygwch i mi geiniog, fel

y gwelwyf hi.

16 A hwy a'i dygasant. Ac
efe a ddywedodd WTthynt,
Eiddo pwy yw y ddelw hon
a'r argraph? A hwy a ddy-
wedasant wrtho, Eiddo Cesar.
17 A'r lesu a attehodd ac a
ddywedixld wrthynt, Rhodd-
wch yr eiddo Cesar i Cesar,
a'r eiddo Duw i Dduw. A
rhyfeddu a wnaeihant o'i

biegid.

18 U Daeth y Saduceaid hef-

yd atto, y rhai a ddywedant
nad oes adgyfodiad ; a gofjTi-

asant iddo, gan ddywedyd,
19 Athraw, Moses a ysgrif-

enodd i ni, bydd marw
brawd neb, a gadiá ei wraig,
ac heb adu plant, ara gym-
meryd o'i frawd ei wraig ef, a
chodi had i'w frawd.
20 Yr oedd gan hynny saith
o frodyr : a'r cyntaf a gym-
merth wraig ; a phan fu farw,
ni adawodd had.
21 A'r ail a'i cymmerth hi,

aíi a fu farw, ac ni adawodd
yntau had : a'r trydydd yr un
modd.
22 A hwy a'i cymmerasant

hi ill saith, ac ni adawsant
had. Yn ddiweddaf o'r cwbl
bu farw y wraig hefyd.
23 Yn yr adgyfodiad gan
hynny, pan adgyfodant,
gwraig i ba un o honýnt fydd
hi ? canys y saith a'l cawsant
hi yn wraig.



24 A'r Tesu a attebodd, ac i

ddj'wedodd wrthynt, Onidarn
hyn yr ydych yn cj'feiliomi,

atn nad ydych jti g>*-ybod yr
ysgn-thyrau, na gallu Duw?
2-5 Canys -pan adgj-fodant o

feirw, ni wreiccant, ac ni r-
ant; eithr y maent fel yr
angelion sydd yn y nefoedd

.

'26 Ond am y meirw, yr ad-
gyfodir hwynt ; oni ddârllen-
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ac â'r holl ddeall, ac â'r holl
enaid, ac â"r holl nerth, a I

charu ei g>'mmydog megis ei I

him, sydd fwy na'r holl lK)eth-

oífryinmau a'r aberthau.
|

34 A'r lesu, pan welodd iddo '

atteb yn synhwjTol, a ddy-
wedodd WTtho, líid wyt 'il

bell oddi wrth deyrnas Dduw.
Ac ni feiddiodd neb mwy :

ymofyn âg ef.
|

asoch chwi yn llyfr Moses, y ' 35 f A'r lesu a attebodd ac
modd y llefarodd Duw wrtho
yn y berth, gan ddywedyd,
J^Ijü ÿw Duw Abraham, a
l)uw Isaac, a Duw Jacob ?

27 Nid yw efe Dduw y meirw,
oud Duw y rhai býw: am
hynny yr ydych chwi jti

cyfeihorni yn fawr.

'ss S Ac un o'r ysgrifenydd-
ion a ddaeth, wedi eu clj'wed

hwynt yn ymresymmu, a
gwybod atteb o hono iddjTit

yii gyiimiwys, ac a ofynódd
iddo, Pa un yw y gorchymjTi
cyntaf o'r cwbl ?

29 A'r lesu a attebodd iddo,
Y cyniaf o'r holl orchjTnynion
yio, Clyw, Israel; Yr Ai-
glwydd ein Duw,un Arglwydd
yw:
30 A châr jT Arglwydd dy
Ddu4V â'th holl galon, ac â'th
holl enaid, ac â"th holl fedd-
wl, ac â'th holl nerth. Hwn
yw y gorchvmvn cyntaf.
31 A'r ail s'ydd gyffelyb iddo

;

a ddywedodd, wrth ddysgu
yn y deml, Pa fodd y dywed
yr ysgrifenyddion fod Crist

yn fab Dafydd ?

36 Canys Dafydd ei hun a
ddywedüdd trwy jr Y'spryd
Glàn, Yr Arglwydd a ddy-
wedodd wrth fy Arglwydd,
Eistedd ar fy neheulaw, hyd
oni osod\vj'f dy elynion ya
droed-faingc i'th draed.
37 Y mae Dafydd ei hun,
gan hynny, yn ei aJw ef yn
Arglwydd ; ac o ba le y mae
efe yn fab iddo ? A llawer o
bobl a'i gwrandawent ef yn
ewj-llysgar.

38 'i Ac efe a ddy^vedodd
wrthynt jm ei atlirawiaeth,
Ymogelwch rhag yr ysgrifeu-
yddion, y rhai a chwennych-
ant rodio mewn g\«sgoedd
llaesion, a chael cyfarch yn y
marchnadoedd,
39 A'r prif-gadeiriaii yn y

. „, . , sj-nagogau, a'r prif-eisteddle-
Càr dy gymmydog fel ti dy

j
oedd mewn swpperau

;

hun. líid oes orchymj'n aralJ
|

40 Y rhai svdd yn Ilwyr-
mwy na'r rhai hyn.
32 A dywedodd yr ysgrifen-
ydd wrtho, Dsü, Arhraw,
mewn gwirionedd y dj-wed-
aist, mai un Duw sydd, ac

i nad oes arall ond efe

:

I

33 A'i garu ef â'r holl galon.

fwytta tai gwragedd gwedd-
won, ac mewn rhith yn hir-
weddìo: y rhai hyn a dder-
byniant farnedigaeth fwy.
41 í A'r lesu a eisted'dodd

gj-ferbyn â"r drysorfa, ac a
edrychodd pa fodd yr oedd y
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bobl jTi bwTW arian i'r drys-

orfa: a chyfoethogion lawer
a fwriasant lawer.
42 A rhyw wraig weddw
dlawd a ddaeih, ac a fwriodd
1 mewn ddwy hatling, yr hyn
yw flfyrüng.

43 Ac efe a alwodd ei ddisg-
ybli-m atto, ac a ddywedodd
wrthynt, Yn wir yr wyf yn
dywedyd i chwi, fwr^v o'r

wraig weddw dlawd hon i

mewn fwy na"r rhai oll a
fwriasant i'r drysorfa,

44 Canys hwynt-huy oll a
fwriasant o"r hyn a oedd
y'ngweddiU ganddynt: ond
hon o'i heisieu a fwrlodd i

mewn yr hyn oU a feddai, «e/

ei hoU 'fywyd.

pÊnnod XIIT.
st 1/n TÌute-fyneei dinystr y deml:

' • aehís yr efm^yl.
'

"

trwyfarwiJaeth,

\C fel yr oedd efe yn mjrned
xV. allan o'r denil, un o'i

ddisgyblion a ddywedodd
wrtho, Athraw, edrych pa
ryw feini, a pha fath adeiladau
sydd ynm.
2 A'r lesu a attebodd ac a
ddywed<xid wrtho, A weli di

yr adeiladau mawrion hyn ?

ni edir maen ar faen, a'r nis

dattodir.

3 Ac fel yr oedd efe yn
eistedd ar fynydd yr Olew-
wydd, gyferbyn â'r deml,
Petr, ac lago, ac loan, ac
Andreas, a ofynasant iddo
o'r neilldu.

XII. XIII.

4 Dywed i ni pa bryd y bydd
y pethau hyn ? a ptía arwjdd
fydd pan fo y pethau hyn oU
ar ddibennu ?

5 A'r lesu a attebodd idd-
ynt, ac a ddechreuodd ddy-
wedyd, Edrj-chwch rhag
twjilo o neb chwi

:

6 Canys Ilawer un a ddaw
yn fy e"riw i, gan dd>-wedyd,
Myâ yw Crist ; ac a dwyUant
lawer.

7 Ond pan glywoch am ryfel-

oedd, a sôn am ryfeloedd, ua
chv-ffrôer chwi : catiys rhaid
i hynny fod; ond liid yw y
diwedd etto.

8 Canys cenedl a gyfyd yn
erbyn cenetll, a theyrnas yn
erV)yn teyrnas : a daear-grj-ii-

fäaú fyddant mewn mannau,
a newyn a thrallod fydd-
ant.

9 í Dechreuad gofldiau j/w

y pethau hyn. Eithr edrych-
wch chwi arnoch eich hunain

:

canys traddodant chwi i'r

cynghorau, ac i'r .synagogau
;

chwi a faeddir, ac a ddygir
ger bron rhaglawiaid a bfen-
hinoedd o'm hachos i, er
tystiolaeth iddjTit hwy.
10 Ac y mae yn rhaid yn

gyntaf bregethu yr efengyl
ym mysg yr holl genhedl-
bedd.
11 Ond pan ddj-gant cAioí.

a'ch traddodi, na rag-ofelwch
beth a ddywedoch, ac na fy-

fynwch: eithr pa betb byn-
nag a rodder i chwi yn yr awr
honno, hynny dywedwch

:

canys nid chwjchwi sydd yn
dywedyd, ond yr Yspryd
Glân.
12 A'r brawd a ddyry frawd

i farwolaeth, a thad ei blent-



ya ; a phlant a gyfyd yn erbyn
eu rhieni, ac â'u rüoddant
hwy i farwolaeth.
13 A chwi a fyddwch gasgan
bawb er mwyn fyenwi ; eitlir

V neb a barhao hyd y diwedd,
hwnnw a fydd caidwedig.

14 7 Ond pan weloch chwi y
fBeidd-dra anghyfanneddol,
yr hwn a ddywedwyd gan
baniel y prophw^d, wedi ei

osod lle nis dylid, (y neb a ,

ddarlleno, dealled;) yna y t

rhai a fýddant yn Judea,
j

ffoaift i'r mynyddoedd:
j

15 A'r neb a fyddo ar hen y
t, na ddisgyned i'r t, ac

'•

nnc aed i raen i gymmeryd
dim o"i d.
lö A'r neb a fyddo yn y
maes, na thröed yn ei ol i

gymmeryd ei wisg.
17 Ond gwae y rliai beichiogr,

ar rhai yn rhoi bronnau, yn
y dyddiau hynny

!

,

18 Ond gweddiwch na byddo
eich fföedigaeth yn y gauaf.
19 Canys yn y dyddian hyn-
ny y bydd gorthrymder, y
cfryw ni bu y fath o dde-
chreu y creadwriaeth a gre-
odd Duw, hyd y pryd hwn, ac
ni bydd chwaitÌL
20 Ac oni bai fod i'r Ar-
glwydd fyrhâu y dyddiau, ni
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byddai bosibl, îe, yr etholed-
igion.

33 Eithr ymogelwch chwi:
wele, rhag-ddywedais i chwi
bob peth.
24 T Ond yn y dyddiau hyn-
ny, wedi y gorthrymder hwn-
nw, y tywylla yr haul, a'r

Uoer ni rydd ei goleuni,
25 A sêr y nef a syrthiant.

a'r nerthoedd sydd ýn y nef
oedd a siglir.

26 Ac yna y gwelant Fab y
dyn j-n dyfod yn y cymmylau,
gyd â gailu mawr a gogon-
iant.

27 Ac yna yr enfyn efe ei

angelion, ac y cynnuU ei

etholetligion oddi wrth y
pedwar gwynt, o eithaf y
ddaear hyd eitliaf y nef.

28 Ond dysgwch ddammeg
oddi wrth 'y ffìg>-sbreii: Pan
fo ei gangen eisf>es yn dyner.
a'r dail yn torri allan, ciîwi a
wyddocli fod yr liaf yn agos

:

29 Ac felly chwitíiau, pan
weloch y pethau hyn wedi
dyfod, gw^byddwch ei fod yn
agos, wrth y'drysan.
30 Tn wir yr wyf yn dywed-
yd i chwi, nad â yr oes hon
heibio, hyd oni wuëler y peth-
au liyn oìl.

31 jîef a daear a ânt heibio:
chadwesid un cnawd : eithr ^ ond y geiriau niau tì nid ânt
er mwyn vr etholedigion a i heibio ddim.
etholodd, efe a fyrhaodd y 1 32 1i Eithr am y dydd hwn-
dyddiau.

j

nw a'r awr ni yr neb, na'r
21 Ac yna os dywed neb ' angelion sydd yu y nef, na'r
wrthych, Wele, llymay Crist ; , Mab, ond y Tad.
neu, Wele, accw; na chred-

|
33 Ymogelwcb, gwyliwch a

wch:
i
gweddîwch: canys ni wydd-

22 Canysgau-Gristiau a gau-
i

och pa bryd y bydd yr amser.
brophwÿ'di a gyfodant, ac a

|

34 Cany's Mab y dyn gydd
ddangosantarw^ddionarhyf- ' fel gwr yn ymdaith i bell,

eddodau, i hudo yniaith, i)e ' wedi gadael ei d, a rhoi
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awdurdod i'w weision, ac i

bob un ei waith ei hun,
a gorchymyn i'r drj'sawr
wylio.

35 Gwyliwch gan hynny,
(cauys nis gwyddoch pa bryd
y daw meistr y t. yn yr hwyr,
aì hanuer nos, ai ar ganiad y
ceiliog, ai y boreuddydd ;)

36 Khag iddo ddyfod yn
ddisymmwth, a'ch cael chwi
yn cysgu.
37 A'r hyn yr wyî yn eu dy-
wedyd wrthych chwi, yr wyf
yn eu dywedyd wrth bawb,
Gwyliwch.

PENNOD XTV.
1 Cyd-fwriadyn. eriyn Crist. 3 Owraíe
yn tywallt ennaint gwerthfmrr
ar ei ben ef. 10 Jndas yn gwerthu
ei fetstr am arian. 12 Crist ei hun
yn rha^-ddywedyd v bradi/chai un
o'iddisgyblionef. 22 iredi darparu
a bwytta y pasc, y mae yn ordeinio ei

swpper: 26 yn hysbusti ym mlaen
llaw y ffoai ei hotl ddiseyblion,ac y
gwadai Petr ef. 43 Jtidas yn ei

fradychu ef á chusan. ^ Ei ddaie
efyn yr ardd. 53 CynnuUeidfa yr
luddewon yn achwyn amo ar gam,
ac yn eifarnu yn annuwiol, 65 ac vn
ei ammherchi yn ettwilyddut 66
Petr yn ei wadú efdeirgwaith.

A C wedi deuddydd yr oedd
XX y pasc, a gwyl y bara
croyw: a'r arch-oflfeiriaid a'r

ysgrifenyddion a geisiasant
pa fodd y dalient ef trwy
dwyll, ac y lladdent ef

:

2 Eithr dywedasant, Nid ar
yr wyl, rhag bod cynnwrf ym
mhlith y bobL
3 T A phau oedd efe yn
Bethania, yn nh Simon y
gwahan-glwyfus, ac efe yu
eistedd i fwytta, daeth gwraig
a chanddi flwch o ennaint o
nard gwlyb gwerthfawr : a hi

XIÍI, XIV.
a dorrodd y blwch, ac a'i ty-

walltodd ar ei ben efl

.

4 Ac yr oedd rhai yn an-
foddlawn ynddynt eu hunain,
ac yn dywedyd, I ba beth y
gwnaethpwyd y golled hon
o'r ennaint ?

5 Oblegid fe a allasid çwerthu
hwn uwch law tri chan cein-
iog, a'u rhoddi i'r tlodion. A
hwy a ffrommasant yn ei

herbyn hi.

6 A'r lesu a ddywedodd.

wuaeth weithred ddaamaf fi.

7 Canys bob amser y cewijh

y tlodion gyd â chwi ; a phan
fynnoch y gellwch wneuthur
da iddynt hwy : ond myfl ni
chewcli bob amser.
8 Hyn a allodd hon, hi a'i

gwnaeth: hi a achubodd y
blaen i enneinio fy nghorph

j

erbyn y claddedigaeth.
I 9 Yn wir meddaf i chwi, Pa
j
le bynnag y pregether yr

1

efengyl hon yn yr holl fyd, yr
\

hyn a wnaeth hon hefyd a
I
adroddir er coffa am dani.
10 11 A Judas Iscariot, un o'r

deuddeg, a aeth ymaith at yr
arch-offeiriaid, i'w fradychu
ef iddynt.
11 A phan glywsant, fe fu
lawen ganddynt, ac a add-
awsant roi arian iddo. Yntau
a geisiodd pa fodd y gallai yn
gymmwj's ei fradychu ef.

12 t A'r dydd cyntaf o wyl y
bara croj^w, pan aberthent y
pasc, dywedodd ei ddisgyblion
wrtho, I ba le yr wyt ti jti

ewyllysio i ni fyned i barottôi

i ti, i fwytta y pasc ?

13 Ac efe a anfonodd ddau
o'i ddisgyblion. ac a ddywed-



odd wrthynt. Ewch iY ddinas;
a chyferfydd â chwi ddyn yn
(iwyn ystenaid o ddwfr: di-

lynwch ef.

14 A pha le bynnag yr ôl i

mewn, dywedwch wrth wr y
t, Fod yr Athraw yn dywed-
yd, Pa le y mae y líetty, lle y
gallwyf, mi a'm disgj^blion,

fw^tta y pasc ?

15 Ac efe a ddengys i chwi
oruwch-ystafell fawr wedi ei

thaenu ýn barod: yno parot-
tôwch i hi.

16A'i ddisgyblionaaethant,
ac a ddaethant i'r ddinas ; ac
a gawsant megis y dywedasai
efe wrthynt: ac a barottoi-
sant y pasc.

17 A phan aeth hi yn hw^r,
ofe a ddaeth gyd â'rdeuddeg.
18 Ac fel yr oeddjTit yn eis-

tedd, ac yn bwytta, jt lesu a
ddywedodd, Yn wir meddaf i

chwi, TJn o honoch, yr hwn
sydd yn bwytta gyd â mj-fi,

a"m bradycha i.

19 Hwythau a ddechreuas-
ant dristàu, a dj^yedyd wTtho
bob yn un ac un, Ai inyâ ? ac
arall, Ai myfi ?

20 Ac efe a attebodd ac a
ddy\s'edodd wrthynt, Un o'r

deuddeg, yr hwn sydd yn
gwlychu gyd â mi yn y ddysgl,
yw efe.

21 Mab y dyn >ti wir sydd
yn mjned yniaith, fel y mae
yn ysgrifenedig ara dano:
ond gwae y dyn hwnnw trwy
yr hwn y bradychir Mab y
dyn ! da fua.sai i'r dyn hwnnw
pé nas ganesid.
22 H Ac fel JT oeddynt yn
bwylta, yr lesu a gjTnmerodd
fara, ac" a'i bendi'thiodd, ac
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iddynt; ac a ddywedodd,
Cymmerwch , bwy ttêwch: hwn
yvv fy nghorph.
23 Ac wedi iddo gjmmeryd

y cwppan, a rhoi dîolch, efe
a'i rhoddes iddynt: a hwynt
oll a yfasant o tíono.

24 Ac efe a ddywedodd wrth-
ynt, Hwn yw fy ngwaed i o'r

testament newydd, yr hwn a
dywelltir dros lawer.
25 Yn wir yr vryî yn dywed-
yd wrthych, nad yfaf mwy o
tîrwyth ÿ winwydden, hj'd y
dydd hwnnw pan yfwyf ef yn
newydd yn nheyriias Dduw.
26 í Ac wedi iddynt ganu
mawl, hwy a aethant allan i

fynydd jt Olew-wydd.
27 A dywedodd yr lesu wrth-

ynt, Chwi a rwystrir oU o'm
plegid i y nos hon: canys
ysgrifenedig yw, Tarawaf'y
bugail, a'r defaid a was-
gerir.

28 Eithr wedi i mi adgj'fodi,
mi a âf o'ch blaen chwi i

Galilea.

29 Oiid Petr a ddj'wedodd
WTtho, Pe byddai páwb wedi
eu rhwystro, etto mbydda/ÿ..
30 A dywedodd yr lesu
wrtho, Yn wir yr ydwyf yn
dywedyd i ti, Heddyw, o fen
y nos hon, cyn canu o'r ceiliog
ddwj-waith, y gwedi fl deir-
gwaith.
31 Ond efe a ddywedodd yn
helaethach o laer, Pe gor-
fyddai i mi farw gyd â thi,

ni'th wadaf ddim. A'r un
modd y dj'wedasant oU.
32 A hwj' a ddaethant i le jt
oedd ei enw Gethsemanè:
ac efe a ddywedodd wrth
ei ddisgyl)lion, Eisteddwch

torrodd, ac a'» rhoddes ! yma, tra fyddwýf yn gweddio.



33 Ac efe a gymmerth gyd
âg ef Petr, ac lago, ac loan,
ac a ddechreuodd ymofidio, a
thristâu yn ddirfawr.

34Ace/e a ddywedodd wrth-
ynt, Y mae fy enaid yn athrist

hyd angau : arhoswch yma, a
gyliwch.
35 Ac efe a aeth ychydig j-m
mlaen, ac a syrthiodd ar y
ddaear, ac a weddìodd, o bai

bosibl, ar fyned yr awr honno
oddl wrtho.
36 Ac efe a ddywedodd, Ab-

ba, Dad, pob peth sydd bosibl

i ti : tro heibio y cwppan hwn
oddi wrthyf : eithr nid y peth
yr ydwyf fl yn ei ewýllysio,

ond y peth yr ydwj-t ti.

37 Ac efe a ddaeth, ac a'u

cafodd hwy yn cysgu; ac a
ddywedoddwrth Petr,Simon,
ai cysgu yr wyt ti ? oni alüt

wyUo un awr ?

38 Gwyliwch a gweddiwch,
rhag eich myned mewn tem-
tasiwn. Yr yspryd yn ddîau
sydd barod, ond y cnawd Sÿdd
wan.
39 Ac wedi iddo fj-ned ym-

aith drachefn, efe a wedd-
îodd, gan ddywedyd yr un
ymadrodd.
40Acwedi iddoddychwelyd,

efea'u cafodd hwynl drachefn
yn cysgu ; canys yr oedd eu
llygaid hwynt wedi trymhâu :

I
ac ui wyddent beth a attebent

' iddo.
41 Ac efe a ddaeth y drydedd
waith, ac a ddywedodd wrth-
ynt, Cyì-gwch weithian, a
gorphwyawch : digon yw ;

daeth yr awr : wele, yr ydys
yn bradychu Mab y dyn i

ddwylaw v>et;baduriaid.

42 Cyfodwch, awn ; wele, y
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mae yr hwn sydd yn fy mrad-
ychu yn agos.
43 1 Ac yn y man, ac efe etto
yn llefaru, daeth Judas, un
o'r deuddeg, a chyd âg ef
dyrfa fawr à chleddyfau a
ffyn, oddi wrth yr arch-offeir-

iaid, a'r ysgrifenyddion, a'r

henuriaid.
44 A'r hwn a'i bradychodd

ef a roddasai arwydd iddynt,
gan ddywedyd, Pwy bynnag
a gusanwyf, hwnnw yw : del-

iwch ef, a.dygwch ymaith yn
sicr.

43 A phan ddaeth, yn eb-
rwydd efe a aeth atto, ac a
ddywedodd, Rabbi, Rabbi; ac
a'i cusanodd ef.

46 í A hwythau a roisant eu
dwylaw arno, ac a'i daliasant
ef.

47 A rhyw un o'r rhal oedd
yn sefyll ger Ilaw, a dynnodd
ei gleddyf, ac a darawodd was
yr arch-offeiriad, ac a dor-
rodd ymaith ei glpst ef.

48 A'r lesu a attebodd ac a
ddywedodd wrthynt, Ai megis
at leidr y daethoch allan, à
chleddyfau ac â ffyn, i'm dála
i?

49 Yr oeddwn i beunytld gyd
â chwi yn athrawiaethu yn y
deml, ac ni'm daUasoch: ond
rhaid yw cyflawni yr ysgrj'th-

yrau.
50 A hwynt oll a'i gadawsant

ef, ac a ffoisant.
|

51 A rhyw wr ieuangc oedd
yn ei ddilyn ef, wedi ymwisgo
â Ilîan main ar ei gorph noeth;
a'rgwr ieuaingc a'i daliasaut
ef.

52 A hwn a adawodd y llîau,

ac a ffodd oddi wrthynt yn
noeth.
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53 í A hwy a ddvgasant yr I 63 Yna }t arch-offeiriad, gan
lesuat yr arch-offeiiiad: a'r rwygo ei ddillad, a ddywed-
holl arch-offeiriaid, a'r heniir- odd, Pa raid i ni mwy wrth
iaid, a'r ysgrifenyddion, a ym- dysúon ?

gasglasant gjd âg ef. 64 Chwi a glywsoch y gabl-

54 A Phetr a'i canlynodd ef edd: beth dybygwch chwi?
o hirbell, hyd yn Uys yr arch- A hwynt oU a'i condemnias-
offeiriad ; ac )t oedd efe

eistedd gj'd â'r gwasanaeth-
w)T, ac yn j-mdwymno wrth y
tân.
55 A'r arch-offeiriaid a'r hoU
gj'nghor a geisiasant dystiol-

aéth yn erbyn yr lesu, í'w roi

ef i'w farwúlaeth ; ac ni chaw-
sant.

ant ef, ei fod yn euog o farw
olaeth.

65 A dechreuodd rhai boeri
arno, a chuddio ei wjneb, a'i

gernodio ; a dywedyd WTtho,
Prophwyda. A'r gweinidog-
ion a'i tarawsant ef â gwiaiL
66 ? Ac fel yr oedd Petr yn
Uys i waered, daeth un o

56 Canys llawer a ddygasant forwynion yr arch-offeiriad :

gau-dystiolaeth
;

i erbyn„ , yn
ef ; eithr nid oedd eu tystiol-

aethau hwy yn g>'sson.

57 A rhai a gj-fodasant ac a
ddygasant gam-dystiolaeth
yn'ei erbyn, gan ddywedyd,
58 Ni a'i clywsom ef yn dy-
wedyd, Mi a ddinystriaf y
demì hon o waith d«-yiaw. ac
mewn tiidiau jt adeiladaf
arall heb fod o waith llaw.

59 Ac etto nid oedd eu tyst-

iolaeth hwy felly jTi gysso'n.

6iJ A chfododd yr arch-
offeiriad yn y canol, ac a
ofynodd i'r lesu, gan ddy-
wêdyd, Oni attebi di ddim?
beth y mae y rhai hyn yn ei

dystiolaethu yn dy erbyn ?

61 Ac efe a dawodd, ac nid
attebodd ddim. Drachefn yr
arch-offeiriad a ofynodd iddb,
ac a ddywedodd wrtho. Ai
tydi yw Crist, Mab y Ben-
digedig?

67 A phan ganfu hi Petr yn
ymdwj-mno, hi a edrychodd
ámo. ac a dd)-\vedodd, Tithau
hefj'd oeddit gj'd â'r lesu o
>'azareth.
68 Ac efe a wadodd, gan
ddywedyd, Xid adwaen i, ac
ni wn i beth j'r wj't yn ei ddy-
wedyd. Ac êfe a aeth aüan
i'r porth; a'r ceiliog a gan-
üdd.
69 A phan welodd y Uangces

ef drachefn, hi a dde'chreuodd
ddj-wedyd wrth y rhai oedd
yn sefyll yno, Y mae hwn yn
un o honynt.
70 Ac efe a wadodd drach-

efn. Ac ychydig wedi, y rhai
oedd yn sefyll ger llaw a ddy-
wedasant wrth Petr drachefn.
Yn wir yr wyt ti ynuno hon-
ynt ; canys Galilead wyt, a'th
Ìeferydd gj'dd debj-g.
71 Ond efe a ddechreuodd
regu a thyngu, 'Sid adwaen i

62 A'r lesu a ddj-wedodd, y dyn yma jt ydych chwi yn
Myfi yw : a chwi a gewch dywedyd am dano.
wêled 'Mab y dyn yn eistedd 72 A'r ceiliog a ganodd yr
ar ddeheulaw y gallu, ac yn ail waith. A Pheiragofiodd
dyfod y'nghymmylau y nef. y gair a ddywedasai vt lesn

j
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wrtho, Cyn canu o'r ceiliog

ddwywaith, ti a'm gwedi deir-

gwaith. A chan ystyried hyn-
ny, efe a wylodd.

PEXXOD XV.
I Dwynyr lesu vn rhwym, acachiryn
amo ner Jron Pilat. 1 5 IVrthfloedd
V IM eyffredin, gollwne Barabbat y
Uofrudd yn rhydd, a thraddodi yr
lesu r w eroeshoelio. 17 Ei ^roni e/
d drain, 19 poeri amo,a'i watwar.
21 E/eyn diffueio yn dwyn ei groes.

27 E' eroei e/ 'rhwne dau Uidr. 29
y mae yn'diodde di/enwad yr ludd-

i eyffesu

\G yn y fan, y bore, yr jTn-

J\. gj-nghorodd yr arch-
oflfeiriaid gyd â'r henuriaid a'r

ysgrifenyddion, a'r holl gy-
nglior : ac wedi iddynt nv}'mo
yr lesii, hwy a'i dygasaut ef
ymaith, ac a'i traddodasaut
at Pilat.

2 A gofynodd Pilat iddo, Ai
ti yw Brénhin jt luddewon ?

Yntau a attebodd ac a ddy-
wedodd wrtho, Yr wyt ti yn
dywedyd.
3 A'r arch-ofîeiriaid a'i cy-

huddasant ef o lawer 'o

bethau : eithr nid attebodd
efe ddim.
4 A Philat drachefn a ofyn-
odd iddo, gan ddywedyd,
Onid attebi di ddim? wele
faint o bethau y maent yn eu
tystiolaethu yn dy erbyn.
5 Ond yr lesu etto nid at-

tebodd ddim ; fel y rhyfedd-
odd PUat.
6 Ac ar yr v,-y\ fwnno y goll-

yngai efe yn rhydd iddnt un
carcharor, yr hwn a ofynent
iddo.

7 Ac yr oedd un a elwid
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Barabbas, yr hwTi oedd yn
rhwym gy-d â'i gyd-derfysg-
vryT, y rhai yn y derfysg a
wnaethent lofruddiaeth
8 A'r dyrfa gan groch-lefain,

a ddechreuodd ddeisyf amo
imeuthur fel y gwnaethai bob
amser iddynt.
9 A Philat a attebodrt idd-

ynt, gan ddywedyd, A fyn-
nwch chwi i mi ollwng yn
rhydd i chwi Frenhin yr
luddewon ?

10 (Canys efe a wyddai mai
genfîgen y traddodasai yr

arch-offeiriaid ef.)

11 A'r arch-ofTeiriaid a gyn-
hyrfasent y bobl, fel y gôll-

yngai efeyn hytrach Barabbafl
yn rhydd iddynt.
12 A Philat a attebodd ac a
ddywedodd drachefn wrthynt,
Beth gan hynny a fynnwch i

mi ei wneuthur i'r htmt yr
ydych yn ei alw Brenhin yr
luddewon ?

13 A hwythau a lefasant
drachefn, C'roeshoelia ef.

14 Yna Pilat a ddywedodd
wrthynt, Ond pa cldrwg a
WTiaeth efe? A hwythau a
lefasant fwy-fwy, Croeshoelia
ef.

15 "i A Philat ynchwennych
hoddloni y bobl, a ollyngodd
jn rhj'dd iddynt Barabbas;
a'r lesu, wedi" iddo ei flBang-

ellu, a draddododd efe i'w

groeshoeUo.
16 A'r milwyr a'i dygasant

ef i fewn y Ilys, a ehvir Pre-
torium: a hwy a alwasant
ynghyd yr holl fyddin ;

17 Ac a'i gwisgasant ef â
phorphor, ac a blethasant
goron o ddrain, ac a'i dodas-
ant am ei ben;
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13 Ac a ddechreuasant gy-

|

ysgwyd eu pennau, a dywed-
farch iddo, Henflych well, I yd, Och, tydi yr hwn wyt yn
Brenhin yr luddewbn.

|

dinystrio y deml, ac yn ei

19 A hwy a gurasant ei ben 1 hadeiladu mewn tridiau,

ef â chorsen, ac a boerasant 1 30 Gwared dy hun, a disgyn
arno, a chan ddodi eu gliniau oddi ar y groes.

i lawr, a'i haddolasant et 31 Yr un fifunud yr arch-
21» Ac wedi iddynt ei wat- ! offeiriaid hefyd yn gwatwar,

wíiT ef, hwy a ddiosgasant y |

a ddywedasant wrth eu gil-

porphor oddi am dano, ac a'i ydd, gyd â'r ysgrifenyddion,
Eraill â waredodd, ei íiun ni3
gall ei wared.
33 Disgj'ned Crist, Brenhin

yr Israel, yrawrhon oddi ar y21 A hwyagymhellasantu
Simon o Cyreiie, jr hwn oedd groes, fel y gwelom,
yn mjnied heibió, wrtli ddy- credom. A'r rhai a groes'-

fod o'r wlad, sef tad Alexan- hoeliesid gyd âg ef, a'i difen-
dera Ruffus, i ddwyn ei groes

i
wasant ef.

ef.
I

33 A phan ddaeth y chwech-
22 A hwy a'i harweiniasant ed awr, y bu tywyllwch ar

ef i le a dirid Golgolha ; yr ' yr holl ddaear hyd y nawfed
hyn o'i gyfleithu yw, Lle y awr.
benglog; 34 Ac ar y na\vfed awr y
23 Ac a roisant iddo i'w yfed
win mjTlIyd: eithr efe nis
cj-mmerth.
24 Ac wedi iddynt ei groes-

hoelio, hwy a rannasant ei

dolefodd yr lesu â llef uchel,
gan ddywedyd, Eloi, Eloi,
lama sahaclithani ? yr hyn o'i

gyfieithu j'w, Fy Nuw, fy
Nuw, paham y'm gadew-

ddillaci ef, gan fwrw coelbren i aist ?

arnynt, beth a gai pob un.
{

35 A rhai o'r rhai a safent
2-5 A'r dryde<.ld awr oedd ' ger Uaw, pan glywsant, a ddy-

hi ; a hwy a'i croeshoeliasaut wedasant, Wele, ymae efe ýn
ef. ! galw ar Elias.
26 Ac yr oedd ysgrifen ei

|
36 Ac un a redodd, ac a

achos ef wedi ei hargraphu,
, lanwodd yspwng yn llawn o

BRENHIN YR lUDD- flnegr, ac a't dododd ar gor-
EWÜX. sen, ac a'i dîododd ef, gan

i 27 A hwy a groeshoeliasant
| ddywedyd, Peidiwch, edrjch-

j

gyd âg ef ddau leidr ; un ary
|
wn a ddaw Elias i'w dynnu

j
liaw ddehau, ac un ar yr aswy ef i lawr.

I

iddo.

I
28 A'r ysgrythyr a gj'flawn- '

wyd, yr hon á ddywed, Ac efe

j
a gyfrifwyd gjd â'r rhai au-

j

j

wir. 1

29 A'r rhai oedd yn myned
1

I

heibio a'i cablasant ef, gan
I

37 A'r lesu a lefodd â llef

uchel, ac a ymadawodd â'r
yspiyd.
38 A llèn y deml a rwygwyd
yn ddwy, oddi fynu hyd i

waered.
39 A phan welodd y can-



S. MARC, XV, XVÍ.
wriad, yr hwn oedd yn sefyll

ger llaw gyferbyn äg ef, ddar- i

fod iddo yn llefain felly

ymadaw â'r yspr>-d, efe a
ddywedodd, Yn wir Mab
Duw oedd y dyn hwn.
40 Acyroedd hefyd wragedd
yn edrych o hirbell : yni

mhlith y rhai yr oedd Mair
Magdalen, a Mair mam lago
fychan a Jose, a Salome

;

41 Y rhai hefyd, pan oedd
efe yn Galilea, a"i dilynasant
ef, ac a weinia,sant iddo; a
gwragedd eraill lawer, y rhai

a ddaethent gyd âg ef 1 fynu
i Jerusalem.
42 % Pan ydoedd hi weith-

iaii yn hwyr, (am ei bod hi yn
ddarpar-^V7l, sef y dydd cyn y
Sabbath,)
4a Daeth Joseph o Arima-

thea, cynghorwr pendefìg-
aidd, yr hwn oedd yntau yn
disgwyl am deyrnas Dduw,
ac a aeth yn hf i mewn at

Pilat, ac a ddeisyfodd gorph
yr lesu.

44 A rhyfaflù oedd gan Pilat

o buasai efe farw eisoes: ac
wedi iddo al-.v y canwriad
atto, efe a ofynodd iddo a
oedil efe wedi marw er ys

meityn.
45 Á phan wybu gan y can-
wriad, efe a rôddes y corph i

Joseph.
46 Ac efe a brynodd lian

main, ac a'i tyiinodd ef i

lawr, ac a'i hamdôdd yn y
llîan main, ac a'i dododd ef

mewn bedd a naddasid o'r

graig ; ac a dreiglodd faen ar
ddRV3 y bedd.
47 A Mair Magdalen a Mair
mam Jose, a edrychasant pa
le y dodid ef.

PENNOD XVI.
^ngd yn mynegi adetifidiad Critt

daÌT wrtieèdd. 9 Crist ei hun yn
jmddangos t Mair Ma^dalent

"^

idau oedd yn myned fr utad
yna C r apostolion, 15 y rhai y
?/e yn eu hanfon allan i breeethu yr
'.fengyl: 19 mae yn etgyn ir '-'

_ bath, Mair Magdalen, a
Mair trMm lago, a Salome, a
brynasant bêr-aroglau, i ddy-
fod i'w enneinio ef.

2 Ac }m fore iawn, y dyá.ú,

cyntaf ö'r wythnos, y daethant
at y bedd, a'r haul wedi codi.

3 Ahwyaddywedasantwrth
eu gilydd, Pwy a dreigla i ni

y maen ymaith oddi wrth
ddrws y bedd ?

4 (A phan edrychaíant, hwy
a ganfuant fod y maen weili

ei dreiglo ymaith ;) canys yr
oedd efe yn fawr iawn.
5 Ac wedi iddynt fyned i

mewn i'r bedd, h\yy a welsant
fab ieuangc yn eistedd o'r tu
dehau, wedi ei ddilladu â
gwisg wenllaes; ac a ddy-
chrynasant.
6 Ac efe a ddywedodd wrth-

ynt, Na ddychrynwch. Ceisio

yr ydych yr lesu o Nazareth,
jT hwn a groeshoeliwyd : efe

a gyfododd ; nid yw efe yma

:

wele y man y dodasant ef.

Petr, ei fod efn myned o'ch
blaen chwi i üalilea: yno y
cewch ei weled ef, fel y dy-
wedodd i chwi.
8 Ac wedi niyned allan a

frys, hwy a ffoisant odilî wrt!

y bedd ; canys dychryn
syndod oedd amynt. A



1 ni ddywedasant ddim wrth
[
neb : canys yr oeddynt wedi

; ofni.

I

9 í A> Imi, wedi adgyfo<li

1 y bore y dydd cyntaf o'r yth-
! nos, a mddan^oso'id yn gyn-
taf i Mair Magdalen, o"r hon

1 y bwTÌa-sai efe allan saith o

I

gythreuliaid.

j 10 Hithau a aeth. ac a fyneg-
I odd i'r rhai a fuasent gyd
I âg ef, ac oeddynt mewu gaíar

i

ac wylofain.

j

li Â hwythau, pan glywsant

j

ei fod ef yn fyw, ac iddi hi ei

I

weled ef, ni chredent.

I

12 ^ Acwedi hynnyyrym-
I
ddangosodd efe mewn gwedd

' arall i ddau o honynt, a hwynt
y\\ ymdeithio, ac yn myned

1

i'r wlad.

I

13 A hwy a aethant, ac a

I

fynegasant i'r lleill : ac ni

I

chredent iddynt hwythau.
U 'i Ae ar ol hynny efe a

j

ymddangosoddi'runar ddeg,
ä hwy yn eistedd i fwytta;
ac a ddanno<iodd iddynt eu

1 hanghrediniaeth a'u caion-
galedwch, am na chredasent

y rhai a'i gwelsent ef wedi
adgyfodi.
15 Ac efe a ddywedodd

wrthynt, Ewch i'r holl fyd, a
phregethwch yr efengyl i bob
creadur.
16 Y neb a gredo ac a fed-

yddier a fydd cadwedig : eithr

y nel) ni chredo a gondemnir.
17 A'r arwyddion hyn a gan-

lynant y rHai a gredânt : Yn
fy enw i y bwriant allan gy-
t'hreuliaid ; ac à thafo<^u
newyddion y llefarant

;

18 Seirpli a godant ymaith ;

ac os yfant ddim marwol, ni
wna iddynt ddim niwed ; ar

y cleitìon y rhoddant eu dwy-
law, a hwy a fyddant iach.

19 1 Ac felly yr Arglwydd,
wedi Uefaru wrthynt, a gym-
merwyd i fynu i'r nef, ac
a eisteddodd ar ddeheulaw
Duw.
20 A hwythau a aethant

allan, ac a bregethasant yra
mhob man, a'r Arglwydd yn
cyd-weithio, ac yn cadamhâu
y gair trwy arwyddion, y rhai
oedd yn canlyn. Amen.

n

YR EFENGYL YX OL
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PENNOD L
haeymadrodd yr holl efen^L 5

"

tabeth

_. . phtnd:
Tachar'itu am tínstt 76

'YT'N gymmaint a darfod i

: X lawer gymmeryd mewn
llaw osod alìan mëwn trefn

I

draethawd am y pethau a

gredir \n ddîammeu yn ein
plith,

2 ]\Iegis y traddodasant hwy
i ni, y rhai oeddynt eu hunain
o'r dechreuad n gweled, ac
yn weinidogion y gair :

3 Minnau a welais ja. dda,
wedi i mi ddilyn pob peth yn
ddyfal o'r dechreuad, ysgrif-

enu mewn trefn attat, O ar-

dderchoccaf Theophilus,



4 Fel y ceit wybod sicrwydd
am y pethau y'th ddysgwyd
ynddynt.

dea, ryw offeiriad a'i enw
Zacharias, o ddydd-gjlch
Abîa : a'i wraig oedd o ferched
Aaron, a'i henw Elisabeth.

6 Ac yr oeddynt ill dau yii

gryfìawn ger bron Duw, yn
rhodio yu hoU orchymynion
a (leddfau yr Arglwydd yn
ddîargj'hoedd.
7 Ac nid oedd plentyn idd-

ynt, am fod Elisabeth yn am-
nililantadwy ; ac yr oeddynt
wedi myned iU dau mewn
gwth o oedran.
8 A bu, ac efe yii gwaean-
aethu swydd offeiriad ger
bron Duw, yn nhrefn ei

ddydd-gylch ef.

9 Yn ol arfer swj'dd yr
offeiriaid, ddyfod o ran iddo
arogl-darthu yii ol ei fyned i

deml yr Arglwydd.
10 A hoU liaws y bobl oedd

allan yn g\veddlo ar awr yr
arogl-darthiad.
11 Ac yniddangosodd iddo
angel yr' Arglwydd yn sefyll

o'r tu dehau i allor yr arogl-
darth.
12 A Zacharîas, pan ganfu,
a gythryblwyd, ac ofn a
hynhiodd arno.
1.3 Eithr yr angel a ddywed-
odd wrtho, Nac ofna, Zaoha-
rîas: canys gwrandawyd dy
weddi; a'th wraig Elisabeth
a ddwg i ti fab, a ihi a elwi ei

enw ef loan.
14 A bydd i ti lawenj'dd a

gorfoledd ; a llawer a lawen-
ychant am ei enedigaeth ef.

15 Canys mawr fydd efe

y'ngolwg yr Arglwydd, ac nid
f na gwin na dîod gadarn

;

ac efe a gyflawnir o'r Ysprj'd
Glân, ie, o groth ei fam.
16 .'^ Ilawer o blant Israel a
dry efe at yr Arglwydd eu
Dnw.
17 Ac efe a â o'i flaen ef yn

yspryd a nerth Elìas, i droi
calonnau y tadau at y plant,
a'r anufudd i ddoethineb y
cyflawn; i ddarparu i'r Ar-
glwydd bobl barod.
18 A dywedodd Zacharîaa
wrth yr angel, Pa fodd y
gwybyddaf fi hyn? canys
henafgwr y.jî fl, a'm gwraig
hefyd mewn gwth o oedran.
19 A'r angel gan atteb a

ger bron Duw, ac a anfonwýd
i lefaru wrthyt, ac i fynegi i ti

y newyddion da hyn.
20 Ac wele, ti a fyddi fud ac
heb allu llefaru hyd y dydd y
gwneler y pethau hyn, am na
chredaist i'm geiriau i, y rhai
a gyflawnir yn eu hamser.
21 Ac yr oedd y bobl yn

di=gí\7l am Zacharîas : a
rliyfeddu a wnaethant ei fod
ef yn aros cyhyd yn y
deml.
2-2 A phan ddaeth efe aîlan,

ni aîlai efe lefaru wrthynt; a
hwy a wybuant weled o hono
weíedigaeth yn y deml : ac yr
oedd efe yn gwneuthur am-
naid iddynt ; ac e/e a arhos-

odd yn fud.
2:ì A bu, cyn gynted ag y
cyflawnwjd dyddiau ei wein-
idogaeth ef, fyned o hono i'w

d ei hun.
24 Ac ar ol y dyddiau hynny
y cafodd Elisabeth ei wraig
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I
ef feichiogi, ac aymguddiodd aidd a aner o honot ti, a

I bùm mis, gan dd}nvedyd, elwir yn Fab Duw.
I

25 Fel hyn y gv.naeth yr 36 Ac wele, Elisabeth dy
' Arglwydd i mi yn y dyddiau gares. y mae hithau wedi
: yr edr}chodd/a"T-naf. i dynnu beichiogi ar fab yn ei hen-
• j-maith fy ng\varad«ydd ym aint : a hwn yw y chweched

i

mhlith dynion. mis iddi hi, yr hon a elwid

I
26 S Ac'yn v chweched mis yn ammhlantadwy.

;

yr anfonwTÌ vt angel Gabriel 37 Canys gyd â Duw ni bydd
oddi wrthDduw^
GaJilea a'i henw Nazareth,
27 At forwyn wedi ei dy-
weddîo i wr 'a'i enw Joseph,
o d Dafyíid ; ac enw y for-

wyn oedd ">Iair.

28 Ar angel a ddaeth i

mewn atti, ac a ddywedodd,
Henffych well, yr hon a gef-

aist ràs; yr Awydd tydd
gyd â thi : "bendigaid wyt ym
mlihth g\%Tagedd.
29 A hiihau, pan ei gw^elodd,
a gythrjbiwyd wrth ei ymad-
rod'd ef ; a nieddyUo a wnaeth
pa fath gyfarch ôedd hwn.
30 A dywedodd yr angel

wrthi, Na'c ofna, Mair : canys
ti a gefaiít ffafr gyd â Duw.
31 Ac wele, ti a gei feichiogi

yn dy groth, ac a esgori ar
fab, ac a elwi ei enw ef lESU.
32 Hwn fydil mawr, ac a

elwir jTi Fali y Goruchaf : ac
iddo y rhydd yr Arglwydd
Dduw'orseddfa e'i dad Dafydd.
33 Ac efe a deyrnaí?a ar d

dim yn ammhosibL
38 A dywedodd Mair, Wele,

|

wasanaethyddes yr Ar-
ghmid; bydded i mi yn ol

dy âir di. A'r angel a aeth
ymaith oddi wTthi hi.
' 39 í A Mair a gyfododd yn
y dyddiau hynny, ac a aeth
i'r mynydd-dir ar frys, i ddi-
uas o Juda:
40 Ac a aeth i mewn i d

Zacharias. ac a gyfarchodd
well i Ehsabetli.
41 A bu, pan glybu Elisa-

beth gj'farchiad Mair, Vt
plentynyn ei clirnth hi lam-
mu: ac'Elisabeth a lanw^d
o'r Ysprvd Glàn.
42 A Ue'fam a wnaeth â llef

uchel, a dywedyd. Bendig-
edig u'ijt ti ym m'hlith gwrag-
edd, a bendigedig yw ífrwj'th

dy groth di.

43 Ac o ba le y mae hyn i

mi, fel y delai mam fy Ar-
glwydd attaf fi ?

44 Canys wele, er cynted y
Jacob jTi dragÿwydd ; ac ar daeth lleferydd dy gyfarchiad
-.. ^___,_ =_=__.!. - : .. „j ^í__

ijj j,j^ clustiau, plentyn a
lammodd o lawenj-dd jn. fy

nghrotli.

45 A bendigedig yw yr hon a
gredodd: canysbjdd cyflawn-

' rr petha'u a ddj-wedw^d

frenhiniaeth ni bydd diw-
edd.
34 A Mair a dd^-wedodd
WTth yr angel, Pa fodd y bydd
hjTi, gan nad adwaen i wf ?

3.5 A'r angel a attebodd ac a
ddywedodd wrthi, Yr Ysprjd

;
wrthi gan yr Arglwj'dd.

Glân a ddaw amat ti. a neith
j

46 í A d'jjwedodd" Mair, Y
y Goruchaf a'th gysgoda di : mae fy enaid yn mawrhâu yr
am hynny hefyd y peth sanct- i Arglwydd,



47 A'm hyspryd a lawenych-
odd yn Nuw fy lachawdwr.
48 Canys efe a edrychodd ar
waeledd ei wasanaethyddes

:

oblegid, wele, o hyn allan yr
holl genhedlaethau a'm geilw
yn wýnfydedig.
49 Canys yr hwn sydd alluog
a wnaeth i mi fawredd; a
sanctaidd yw ei enw ef.

50 A'i drugaredd sydd jti oes
oesoedd ar y rhai a'i hofnant
et
51 Efe a wnaeth gademid

â'î fraich : efe a wasgarodd y
rhai beilchion ym mwriad eu
calon.

52 Efe a dynnodd i lawr y
cedym o'it heisteddfáau, ac a
ddyrchafodd y rhai isel-radd.

53 Y rhai newynog a lanw-
odd efe â phethau da ; ac efe

a anfonodd ymaith y rhai

goUidog yn weigion.
54 Efe a gynnortliwyodd ei

was Israel, gau gofio ei drug-
aredd

;

55 Fel y dywedodd wrth ein

tadau, Abraham a'i had, yn
dragj'wydd.
56 A Mair a arhosodd gj'd â,

hi ynghylch tri niis, ac a
ddychwelodd i'w th ei hun.
57 1Í A chyflawnwyd tymp
Elisabeth i esgor; a hi a
esgorodd ar fab.

58 A'i chymmydogion a'i

chenedl a glybu fawrhâu o'r

Arglwj-dd ei "drugaredd arni

;

a hwy a gyd-lawenychasant
ähi.
59 A bu, ar yr wythfed dydd
hwy a ddaetîiaut i enwaedu

ddywedodd, Nid /; eithr
loan y gelwir ef.

61 Hwythau a ddywedasant
wrthi, Nid oes neb o'th genedl
a ehvir ar yr enw hwn.
62 A hwý a wnaethant am-
naid ar ei dad ef, pa fodd y
mynnai efe ei enwi ef
63 Yntau a alwodd am
argraph-lech, ac a ysgrifen-

odd, gan ddywedyd, loan yw
ei enw ef. A rhyfeddu a
wnaethant oll.

64 Ac agorwyd ei enau ef yn
ebrwydd, a'i dafod ef ; ac efe

a lefarodd, gan fendithio
Duw.
65 A daeth ofn ar bawb oedd
yn trigo yn eu cylch hwy : a
thrwy holl fynydd-dir Judea
y cyhoeddwyd y geiriau hyn
olL

66 A phawb a'r a'M clywsant,
a'w gosodasant yn eu calon-
nau, gan ddywedyd, Beth
fydd y bachgennyn hwn ? A
llaw yr Arglwydd oedd gyd
âgef.
67 í A'i dad ef Zacharîa3 a

gj'flawnwyd o'r Ysj>ryd Glàn,
ac a brophwydodd, gan ddy-
wedyd,
68 Bendigedig fyddo Ar-
glwydd Dduw Israel : canys
efe a ymwelodd, ac a wnaeth
ymwared i'w bobl

;

69 Ac efe a ddyrchafodd
gom iachawdwriaeth i ni, yn
nh Dafydd ei wasanaethwr

;

70 Megis y Uefarodd trwy
enau ei sanctaidd l)rophwydi,

y rhai oedd o ddechreuad y
byd:

ar y dyn bacb ; ac a'i gaiwas-
|

71 Fel y byddai i ni ymwar-
ant ef Zacharías, yn ol enwei \

ed rhagein gelynion,aco law
dad.

"

I
pawl) o'n caseion

;

60 A'i fam a attebodd ac a 1 72 I gwblhâu y drugaredd



74 Gwedi ein rhyddhâu o law
ein gehTiion, ei' wasanaethu
ef}-nddi(;fn,
75 Mewn sancteiddrwj-dd a

chj-fiawnder ger ei fron ef,

ho'll ddyddiau ein bj-wj-d.

76 A t'hithau, fachgennjm, a
elwir yn brophwyd i'r Gor-
uchaf: canys ti a âi o flaen
wyneb yr Ai^lwydd, i barot-
tôi ei ffjTdd ef

;

77 I roddl gw-ybodaeth iach-
awdwTÌaeth i'w bobl, tr\vj

faddeuant o'u pechodau,
78 U herwydd tiriondeb
tnigaredd ein Duw ; irwy jt
hon jT jTuwelodd â ni goiiiàd
haul'o'r uchelder,
79 I lewyrchu i'r rhai sydd
yn eistedd mewn tyn^llwch a
chysgod angau, i ^eirio ein
traed i ffordd tangnefedd.
80 A'r bachgen a gynnydd-

odd, ac a grj'fhâwyd yn yr
yspryd, ac a fu yn y diffaeth-
wch hyd y dydd yr ymddang-
osoddefei'r'lsrufcL

PENNOD II.

1 AuçustiuyntrethuhoUymeTodTaeth
Rhûfain. 6 Genedisaeth Crist. H
Angel yn eifynegi € r bu-eeiliaid .'13
a llauer vn canu molinnt'i Ddntn am
dano. 21 Enwaedu Crist. 22 Pur.
edigaeth ìíair. 28 Simeon ac .-inna
yn prophtfíydo am Grist ; 40 ac yntnu
yn cynnyddu metcn dofthineb: 4Í)

yn ymresymmu ar doctoriaid yn y
denìl, 51 acyn ufudd Cw rîeni.

BTJ hefj'd yn y dyddiau
hynny, fyned g'orchymyn

allan od^U wrth Augustus
Cesar. i drethu jt holl fyd.

I, II.

2 (Y trethiad ynui a wnaeth-
pwyd gjTitaf pan oedd Cyre-
nius yn rhaglaw ar SjTÌa.)

3 A phawb a aethant i'w

trethu, bob un i"w ddinas ei

hun.
4 A Joseph hefyd a aeth i

fvnu o Galilea, o ddinas Na-
zareth, i Judea, i ddinaa
Dafydd, yr hon a elwir Beth-
lehem (a'm ei fod o dj^ a thy-

Iwyth Dafydd),
i 5 I'w dre'thu gyd â Mair. yr

I

hon a ddyweddîasid yn WTaig

I

iddo, JT hon oedd yn feichiog.

I 6 A bu, tra yr oêddjnt hwy
' yno, cyfîawnw^d y dyddiau i

I

êsgor honi.
7 A hi a esgorodd ar ei mab

cyntaf-anedig, ac a'i rhwym-
odd ef niewTi cadachau, ac
a'i dododd ef yi> y preseb;
am nad oedd iddynt le yn y
Uetty.

8 í Ac yr oedd jti y wlad
honno fu'geiliaid yn aroi yn y

I

maes, ac yn gwylièd eu praidd
liw nos.
9 Ac wele, angel yr Ar-

' glwydd a safodd ger llaw idd-

ynt, a gogoniant yr Arglwydd
a ddisgleiriodd o"u harngj'Ich

:

ac ofni yn ddirfawr a wnaeth-
ant.

10 A'r angel a ddywedodd
wTtliynt, Kac ofuwch: canys
wele, yr wyf fl yn mynegi i

chm newyddion da o lawen-
ydd mawr, jt hwn a fj'dd i'r

noll bobl

:

11 Canys ganwyd i chwi
heddj-w "Geidwad yn ninas
Dafydd, yr hwn j'w Crist yr
ArglwYdd.
12 A hyn fydd arwj'dd i

chwi ; Chwi a gewch y dyn
bach wedi ei rwj'mo raewn



cadachau, á'i ddodi yn y
preseb.
13 Ac yii ddisymmwth yr
oedd gyd â'r angel líaws o lu

nefol, yn moliannu Duw, ac
yn dywedyd,
14 Gogoniant yn y gomchaf

i Dduw, ac ar y ddaear tang-
nefedd, i ddynion ewyllys da.

15 A bu, pan aeth yr angel-
ion ymaith oddi wrthynt i'r

nef, y bugeiliaid hwythau a
ddywedasant wrth eu gilydd,
Awn hyd Bethlehem, a gwel-
wn y peth hwn a wnaethpwyd,
yr hwn a hysbysodd yr Ar-
glwydd i ni.

16 A hwy a ddaethant ar
frys; ac a gawsant Mair a
Joseph, a'r dyn bach yn gor-
wedd yn y preseb.
17 A phan welsant, hwy a
gyhoeddasant y gair a ddy-
wedasid wrthynt ani y bach-
gen hwn.
18 A phawb a'r a'í clywsant,
a ryfedilasant am y pethau a
ddy^vedasid gan y bugeiliaid
wrthynt.
19 Eithr Mair a gadwodd y
pethau hyn oll, gan eu hys-
tyried yn ei chalon.
20 A'r bugeiliaid a ddy-

chwelasant, gan ogoneddu a
moliannu Duw am yr holl

bethau a glywsent ac a wel-
sent, fel y dywedasid wrth-
ynt.
21 t A phan gyflawnwyd
wyth niwi-nod i enwaedu ar y
dýn bach, galwyd ei enw ef
TESU, yr hwn a enwasid gan
yr angel cyn ei ymddyn ef

yn y groth.
22 Ac wedi cyflawni dyddiau

ei phuredigaeth hi, yn ol

deddf Moses, liwy a'i flygaa-

; gyfant ef i Jerusalem, i'

Iwyno i'r Arglwydd

;

23 (Pel yr ysgrifenwyd yn
neddf yr Arglwydd, Pob gwr-
ryw cyntaf-anedig a ehvir yn
sanctaidd i'r Arglwydd ;)

24 Ac i roddi aberth, yn ol

yr hyn a ddywedwyd yn neddf
yr Arglwydd, Par o durturod,
neu ddau gyw colommen.
25 Ac wele, yr oedd gwr yn
Jerusalem, ai enwSimeon;
a'r gwr hwn oedd gyflawn
a duwiol, yn disgwyl am
ddiddanwch yr Israel: a'r Ys-
pryd Glân oedd anio.

26 Ac yr oedd wedi ei hys-
bysu iddo gan yr Yspryd
Glân, na welai efe angau, cyn
iddo weled Crist yr Arglwydd.
27 Ac efe a ddaeth trwy yr
yspryd i'r deml : a phan ddug
ei rleni y dyn bach lesu, i

wneuthur drosto yn ol defod

y gyfraith

;

28 Yna efe a'i cymmerth ef

yn ei freichiau, ac a fendith-
iodd Dduw, ac a ddywedodd,
29 Yr awrhon, Arglwydd, y
goUyngi dy was mewn tang-
nefedd, yn ol dy air

:

30 Canys fy llygaid awelsant
dy iachawdwriaeth,
31 Yr hon a barottoaist ger
bron wyneb yr holl iìobloedd

;

32 Goleuni i oleuo y Cen-
liedloedd, a gogoniant dy
bobl Israel.

33 Ac yr oedd Joseph a'i

fam ef yn rhyfeddu am y
pethau a ddywedwyd am
dano ef.

34 A Simeon a'u bendith-
iodd hwynt, ac a ddywedodd
wrth Mair ei fam ef, Wele,
hwn a osodwyd yn gwymp ac
yn gyfodiad i lawer yn Israel,



s. Ltrc,

ac yn arwydd jr hwn y dy-

j
wedir ya ei erbrn

;

I

35 (A thrwj' dy enaid di dy
ìum hefyd jt â cleddj-f ;) fel

i y datguddir meddyüau llawer

i

o galonnau.

j

36 Ac jT oedd Anna bro-
phwydes, merch Phanuel, o

î
h\-jth Aser : bon oedd oed-
rannus iawn, ac a fua&ai fyw
gj-d â gwT saith mlj-nedd o'i

morwyndod

;

37 Ac a fuasai yn weddw
ynghjich pedair a phedwar
ugain mljTiedd, yr hon nid
âi allan ô'r deml, ond gwas-
anaethu Diiw mewn j-mpijd-
iau a gweddían ddydd a nos.

38 A hon hefyd 'yn jt awT
honno, gan sefjll ger 'llaw, a
foüannodd jt Arglwj'dd, ac a
lefarodd am dano ef wnh y
rhai oll oedd yn disgwyl jm-
wared yn Jerusalera.
39 Ac wedi iddjTit orphen
pob peth yn ol deddf yr Ar-
glwj-dd, hwy a ddychwelasant
i Galilea, i'w dinas eu hun
Nazareth.
40 A'r bachgen a gj-nnydd-
odd, ac a grjfhaodd yn yr
ysprj-d, yn gyflawn ddoeth-
ineb: agraä Duw oedd amo
ef.

41 T A'i rîeni ef a aent i

Jerusalem bob blwj-ddyn ar
wyl y pasc.

1

42A phan oedd efe yn ddeu-
i
ddeng mlwydd oed, hwynt-

I

hwy a aethant i fj-nu i Jeru-
i salem yn ol defod'yr wj'L
' 43 Ac wedi gorphen y dydd-
iau, a hwy yn dychwelyd,
arhosodd y bachgen lesu yn
Jerusalem; ac ni wyddai
Joseph a"i fam ef

:

44 Eithr gan dybied ei fod

II, m. 1

ef jTi y fintai, hwy a aethant

'

daich diwmod ; ac a'i ceisias-

ant ef ym mhlith eu cenedl
a'u cydnabod.
4-5 A phrj-d na chawsant ef,

hwy a ddj'chwelasant i Jeru-
i
salem, gan ei geisio e£

i

46 A bu, ar ol tridiau, gael o
honynt hwy ef yn y deml, yn
eistedd y'nghanol' y doctor-
iaid, yn gwrandaw amynt, ac
yn eu holi h»-j-nt,

47 A synnu a wnaeth ar
,
bawb a'r a'i clj-wsant ef, o

i herwydd ei ddeall ef a'i at-

; tebion.
43 A phan welsant ef, bu
amthr ganddynt. A'i fam a

1 ddj-wedodd WTtho, Py mab,
; paham y gwnaethost felly ä
I
ni? wele, dy dad a minnau
j-n ofidus a'th geisiasom di.

49 Ac efe a ddj-\vedodd wrth-
ynt, Paham y ceisiech fi?

oni wyddech fo<i jn rhaid i

mi fod ynghjlch y pethau a
berthj-n i'm Tad ?

50 A hwy ni ddeallasant y
garir a ddýwedasai efe wrth-

51 Ac efe a aeth i waered
gjd à hwj-nt, ac a ddaeth i

Nazareth,' ac a fu osiyngedig
iddynt. A'i ftim ef á gadw-
odd yr holl eiriau hyn j-n ei

chalôn.
52 A'r lesu a gynnyddodd
mewn doethineb a chorphol-
aeth, a flaír gyd à Duw a
dynion.

PEÎî^^OD III.

1 Pre^h a beduddloan: 15 eidÿtt. i

ioUieth ef am Grist. 20 Herod yn
\

carcham lom. 21 Criít, tcedì ei
'

fedyddiOy yn derbyn tystioUieih o^r



YN y bymthegfed flwydd-
yn oynierodraethTiber-

ius Cesar, a Phontius Pilat

yu rhagJaw Judea, a Herod
yn detrarch GaUlea, a'i frawd
Phylip yn detrarch Iturea a
gwlad Trachonitis, a Lysanias
yn detrarch Abilene,
2 Dan yr arch-offeiriaid An-
nas a Chaiaphas, y daeth gair
Duw at loan, mab Zacharias,
yu y diffaethwch.
3 Ac efe a ddaeth 1 bob
gororynghylch yr lorddonen,
gan bregethu bedydd edifeir-

wch er maddeuant pechod-
au;
4 Fel y mae yn ysgrifenedig
yn Uyfr ymatlrocidion Esaias

y prophwyd, yr hwn sydd yn
dywedyd, Llef un yn Uefain
yn y diffaethwch, Parottôwch
'ffofdd yr Arglwydd.gwnewch
ei hvybrau ef yn uniawn.
5 Pob pant a' lenwir, a phob
mynydd a bryn a ostyngir,

a'r gyr-geimion a wneir yn
uniawn, a'r geirwon yn ffyrdd
gwastad

:

6 A phob cnawd a wêl iach-
awdwriaeth Duw.
7 Am hynny efe a ddywed-
odd wrth y bobl oedd yn
dyfod i'w bedyddio ganddo, O
genhedlaeth gwiberod, pwy
a'ch rhag-rj-buddiodd chwi i

ffoi oddi wrth y digofaint
sydd ar ddyfod ?

8 Dygwch gan hynny
ffrwythau addas i edifeirwch;
ac ua ddechreuwch ddywedyd
yiioch eich hunain, Y mae
gennym ni Abraham yn dad

:

canys yr ydwyf yn dywedyd i

cbwi, y dichon Duw o"r cerrig
hyn godi plant i Abraham.
9 Ac yr awrhon y mae y

fw^ell wedi ei gosod ar
wreiddyn y prennau: pob
pren gan hynny a'r nid yvf yn
dwyn ffrwyth da, a gymmyn-
ir i lawT, ac a fwrir jti tân.

10 A'r bobloedd a ofynasant
iddo, gan ddywedyd, Pa beth
gan hynuy a wnawn ni ?

11 Ac efe a attebodd ac a
ddywedodd wrth}'nt, Y neb
sydd ganddo ddwy bais,

rhodded i'r neb sydd heb yr
un: a'r neb sydd ganddo
fwyd, gwnaed jt un modd.
12 A'r publicanod hefyd a
ddaethant i'w bedyddio, ac a
ddy^vedasant wrtho, Athraw,
beth a wnawn ni ?

13 Ac efe addywedodd wrth-
ynt, Na cheisiwch ddim mwy
nag sydd wedi ei osod i chwi.
14 A'r milwyr hefyd a ofyn-

asant iddo, gan ddywedyd, A
pha beth a wnawn ninnau?
Ac efe a ddywedodd wrthynt,
Na fyddwch draws wrth neb,
ac na cham-achwynwch ar
neb ; a byddwch foddlawn i'ch

cyflogau.
15 Ac fel yr oedd y bobl yn

disgwyl, a phawb yn meddj-l-
ied yn eu calonnau am loan,
ai efe oedd y Crist

;

16 loan a attebodd, gan
ddywedyd WTthynt oll, Mj'ü
yn ddîau j'dwyf yn eich bed-
yddio chwi â dwfr: ond y
mae un cryfach ua myfl yn
dyfod, yr hwn nid wj-f fl

deilwng i ddattod carrai ei

esgidiau : efe a'ch bedyddia
chwi â'r Yspryd Glân, ac â
thân.
17 Yr hwn y mae ei wyntyll
yn ei law, ac efe a Iwyr-ianhâ
ei lawT-dymu, ac a gasgl y
gwenith i'w ysgubor ; ond yr



S LUC',

U8 a lysg efe â thân anni-
flfoddadwy.
18 A llawer o bethau eraill a
gynghorodd efe, ac a breg-
ethwld i'r bobl.

19 Ond Herod y tetrarch,
pan geiyddw-yd ef "ganddo am
Herodias gwTaig Phylip ei

frawd, ac p.tn yr holl ddrj-^-

ioni a wnaethai Herod,
20 A chwanegodd h>-n hefyd
heb law y cwbl, ac a ganodd
ar loan jti y carchar.
21 V A bxi, pan oeddid yn
bedyddio yr holl bobl, a'r

Tesu yn ei îedyddio hefyd, ac
yn g\veddîo, agoryd y nef,

22 A dipgyn o'r Yspr}'d Glân
mewTi rhith corphorol, megis
colommen, arno ef ; a dyfod
llef o'r nef yn dj-wedyd. 1'i yw
fy anwyl Fab; ynot ti y'm
hoddlonwyd.
23 A'r lesu ei hun oedd
ynghylch dechreu ei ddeng-
mlwydd ar hugain oed, mab
(fel y tybid) i Joseph, fab Eli,

24 Fab Matthat. /ab Leô.
fab Melchi, fab Janna, fab
Joseph,
25 Fab Mattathîa-s, fab
Amoä, fab ^äum, fab Esli,

fah Xaggai,
26 Fab Maath, fab Matta-

thîas, fab Semei, fab Joseph,
fab Juda,
27 Fab Joanna, fab Ilhe=a,

fdb Zorobabel, fub Salathiel,

fab Neri.
28 Fab'íileìchl fab Adi, fah
Cosam, Jab Elmcidam, fub
Et,
29 Fab Jose, fab Elîezer,/aò

Jorim,/af> Matthat. /ofc Lefl,

30 Fab Simeon, fab Juda,
fab Joseph, fab Jonan, fab
Elîacim.

ni, IV.

31 Fab Melea, fab Mainan,
fab Mattatha, fab Nathan.
fab Dafydd,
32 Fab Jesse, fab Obed, fah
Booz, fab Salmon, fab Naas-

i
SSòAminadab./aftAram.

fab Esroni, fab Phares, /oò
Juda,

I
34 Fab Ja.co\), fab IsaAc, fab

I Abraham, fab Thara, fab
}

Nachor,
1

35 Fab Sanich, fetb Ragau,
I
fnb Phalec, fab Heber, /uò
Sala.

36 Fab Cainan, fab Arphax-
ad. fab Sem, fab yóe, faò
Lamech.
srii'aí' Mathnsala./ Enoch,

fab Jared, fab Maleleel, fáb
1
Cainan,

I

38 Fab Enos, fab Seth, fab
Adda,/a6 Duw.

I

PENNOD IV.
1 Temtiad ac ympryd Crist. 13 Y
mae ej'e vn ei'rd'fugu y cythraul:

; 14 vn dechreu. presrthu. 16 Poil
I h'azareth yn rhi/Jeddu am ei eiriaa

grasuíol ef. 33 Y mae efe yn iachtCu

J'èir, 40 o U^'er o gtríjìm'éTai'CÌi
Y cythreuUaid vn cydnabod Crirt, oc
yn catl cerydd nm hynny. 43 Y
mae efe yn pregethu tni*y y dinas.

AR Tesu yn Uawn o'r Ts-
pryd Glân, a ddychwel-

' o'Jd oddi wTth }T lorddonen, ,

': acaanveiniwyd'ganyryspryd I

• i'r anialwch,
2 Yn cael ei demtio gan

I ddiafol ddeugain niwrnod.
Ac ni fwyttaodd efe ddim o
fewn y dydfliau hynny: ac

I wedi eu diweddu hwynt, ar

'i

ol hjTiny y daeth amo chwant
' bwyd.
I 3 A dywedodd diafol WTtho,

|
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)s mab Duw ydwyt ti, tiy-

ed wTth y garreg hon fel y
gwneler hi yn fara.

4 A'r Tesu a attebodd iddo,

gan ddywedyd, i'sgrifenedig

yw, Nad ar fara yn unig y
bydd dyn fyw, ond ar bob
gair Duw.
5 A diafol, wedi ei gym-

S. LUO, IV.

14 1Í A'r lesu a ddychwelodd
trwy nerth yr yspryd i Gali-
lea : a sôn a aeth am dano ef

trwy yr holl fro oddi amgylch.
1.5 Ac yr oedd efe yn athraw-

iaethu yn eu synagogau
hwynt, ac yn cael anrhydedd
gan Iwb.
16 í Ac efe a ddaeth i Na-

holl deyrnasoedd y ddaear synagog ar y Sabbath, ac a
mewn munud awr. i ^fododd i fynu i ddarllen.

6 A diafol a ddywedodd 17 A rhodded atto lyfr y
wrtho, I ti y rlioddaf yr awd-
urdod hon oll, a'u gogoniant

Ac wedi
rôryd y llyfr, efe a gaf-

hwynt : canys i mi y rhodd-
|

odd y Ue yr oedd yn ysgrif-

wyd ; ac i bwy bjTinag y enedig.
mymiwyf y rhoddaf finnau
hi.

7 Oa tydi gan hynny a
addoh o'm blaen, eiddot ti

fyddant oll.

8 A'r lesu a attebodd ac a
ddywedodd wrtho, Dos ym-
aith, Satan, yn fy ol i ; canyr

18 Yspryd yr Arglwydd sydd
arnaf fi, o herwydd iddo fy

enneinio i; i bregethu i'r

tlodion yr anfouodd fi, i

iachâu y drylliedig o galon,
i bregethu gollyngdod i'r

caethion, a chafîaeliad golwg
i'r deiUion, i ollwng y rhai

ysgrlfenedig" yw', Addoli yr ; ysig mewn rhydd-deb,
Arglwydd dy Dduw, ac ef yn "" ^ "^ '^ "'"

unig a wasanaethi.
9 Ac efe a'i dug ef i Jerasa-
lem, ac a'i gosododd ar binacl

19 I bregethu blwyddyn
gymmeradwy yr Arglwydd.
20 Ac wedi'iddo gau y llyfr,

roildi i"r gweinidog, efe a
y deml, ac a ddywedodd eisteddodd. A llygaid pawb
wrtho, Os mab Duw ydwyt, i

"
'

'

bwrw dy hun i lawr oddi yma

:

10 Ç.anys ysgrifenedig yw,
\

\ gorchymyu efe i'w angelion
o'th achos di, ar dy gadw di

;

11 Ac y cyfodant di yn tM
dwylaw, rhag i ti im amser
daro dy droed wrth garreg.

12 A'r lesu a attebodd ac a
ddyweilodd wrtlio, Dywed-

21 Ac efe a ddechreuodd
ddywedyd wrthj-nt, Heddyw
y cyflawnwyd yr ysgrythyr
hon yn eich clustiau chwi.
22 Ac yr oedd pawb yn dwyu

tystiolaeth iddo, ac yr oedd-
ynt yn rhyfeddu am y geiriau
grasusol a ddeuai allan o"

wyd, Na themtia yr Argiwydd enau ef. A hwy a ddywed-
dy Dduw.
ÌA Ac wedi i ddiafol orphen
yr holl demtasiwn, efe a ym-
adawodd âg ef dros amser.

asant, Onid hwn yw mab
Joseph?
23 Ac efe a ddywedodd wrth-

ynt, Yn hollawl y d^-wedwch
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y ddîareb hon wrthyf, Y 1 33 1î Ac jTi

meddyg, iachâ di dy tíun

:

pethaii a glywsom ni eu
gwneuthur yu Capeniaum,
gwna yma hefyd yn dy wlad
dy hun.
24 Ac efe a ddj'wedodd, Tn

cychraul aflan

,

waeddodd â Uef uchel,
34Gan ddywedyd, Uch, beth
sydd i ni a wnelom â thi,

lesu o iíazareth? a ddaeth-
r meddaf i chwi, Nad yw

j
ost ti i'n difetha ni ? Myfi

un proph^vyd yn gynimer-
adwy yn ei wlad ei hun.
•25 E'ithr mewu gwirionedd
meddaf i chwi, Llawer o
wTagedd gweddwon oedd yn
Israel yn nyddiau Elîa.s, pàn
gauwyd y nef dair blynedd a
chwe mis, fel y bu newyn
mawT trwy yr holl dir ;

26 Ac nid at yr un o honynt
yr anfonwyd Elîas, ond i

Sarepta yn Sidon, at WTaig
weddw.
27 A llawer o wahan-gleifìon

a'th a<iwaen pwy ydwyt;
Sanct Duw.
35 A'r lesu aM ceryddodd ef,

gan ddywedyd, Distawa, adog
allan o" hono. A'r cythraul,
wedi ei daflu ef i'r canol, a
aeth allan o hono, heb
wneuthur dim niwed iddo.
36 A daeth braw arnynt oll

:

a chyd-ymddiddana-sant â'u
gilydd, gan ddywedyd, Pa
ymadrodd yw líwn ! gan ei

fod ef trwyawdurdod a nerth
yn gorchymyn yr ysprydion

oedd yn Israel yn am^er aflan, a hwythau yn myned
Elisëus y prophwd ; ac i

lanhâw^d yr un o honynt, i

ond Naüaman y Syriad. '

23 A'r rhai oll yn y synagog, :

wrth glywed y pethau hyn, a
,

lanwyd"o ddigofaint

;

allan.

37 A sôn am dano a aeth
allan i bob man o'r wlad oddi
amgylch.
38 í A phan gj-fododd yr

.^ ^ , lesu, o'r synagog, efe a aeth i

_- Ac a godasant i fynu, ac ' me^^-n i d Siinon. Ac jt
a'i bwriasant ef alîan o'r ddin- ' oedd chwegr Simon yn glaf

as. ac a'i dygasant ef hyd ar o gryd blin : a hwy a attolyg-

ael y bryn yr hwn yr oedd eu ! a,sant amo drosti liL

dinaswedi ei hadeîladu arno,
;

39 Ac efe a safodd uwch ei

ar fedr ei fwrw ef bendra- í
phern, hi, ac a geryddodd y

rawnwgl i lawr. ! crj-d ; a'r cryd a"i gadawodd
30 Ond efe, gan fyned trwy ! hi: ac jm y fan hi a gyfodod^.

canol hwynt, a aeth ym-
aioh

;

31 Ac a ddaeth i waered i

Capernaum, dinas yn Galilea:

ac a wasanaethodd amynt
hwy.
40 T A phan fachludodd

JT haul, pawb a'r.oedd gan-
oedd yn eu dysgu hwyut ddynt rai cleifton o amryw

ar dyddiau Sabbath. glefydau, a'u dyga-sant hwy
32 A bu aruthr ganddynt atto ef; ac efe a roddes ei

«Tth ei athrawlaeth ef : canys ddwylaw ar bob un o honynt,
ei jroadrodd ef oedd gyd âg ac a'u hiachaodd hwjmt.
awdurdcd. 41 A'r cythreuliaid hefyd a
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aethant allan o lawer, dan i wthio ychydig oddi wrth y
lefain adywedyd.Ti ywCrist,

|
tir. Ac efe a eisteddodd, ac

Mab Duw. Ac efe a'u cerydd- a ddysgodd y bobloedd allan
odd hwynt, ac ni adawai idd- o'r Uong.
ynt ddywedyd y gwyddent 4 A phan beidiodd â llefaru,

mai efe oedd y Crist.
!
efe a ddywedodd wrth Simon,

42 Ac wedi e'i myned hi yn Gwthia i'r dwfn, a bwriwch
ddydd, efe a aeth allan, ac a eich rh^^ydau am helfa.

gychwynodd i le diffaeth : a'r
|

5 A Simon a attebodd ac a
bobloedd a'i ceisiasant ef ; a

;

dij^'wedodd wrtho, Feistr,
bwy a ddaethant hyd atto, ac

;

er i ni boeni ar hyd y nns, ni
a'i hattaliasant ef rhag myn-

j

ddaJiasom ni ddim : etto ar
ed ymaith oddi wrthynt. I dy air di mi a fwriaf y
43 Ac efe a ddywedodd

[

rhw^d.
wrthynt, Tn wir y mae yn

|

6 Ac wedi iddynt wneuthur
rhaid i mi bregethu teymas

,

hynny, hwy a ddaliasant lîaws
Dduw i ddinasoedd eraill mawr o bysgod: a'u rhwyd
hefyd : canys i hyn y'm dan- i hwynt a rwygodd.
fonwyd.
44 Ac yr oedd efe yn preg-
ethu yn synagogau Galilea.

PENNOD V.
1 Crist yn dyaeu y bob! allan long

Petr : ítrwÿ helfa ryfedctol o lys^ori,

yn dangot pa/odd y gurnai efe ef o' í

eyfeilìim yn bysgodw;- " • ^"

7 A hwy a amneidiasant ar
eu cyfeillion, oedd yn y llong
arall, i ddyfod i'w cynnorth-
wyo hwynt. A hwy a ddaeth-

j

aut ; a Uanwasant y ddwy
j

long, onid oeddynt hwj- ar
|

soddi.
I

8 A Simon Petr.pan welodd
|

n-elwyfus- 16 ÄÿMMÿ.asyrthiüdd WTthliniau ;

yn eweddîoynydiffaethwch: 18 »/n yr leSU, gan ddywedyd, Dos
'

«o(Äaut<»<i/i>'rpar/yi:27y»?a/w
]

ymaith oddi wrthyf; caiys
liattiuMypub'.ican:íSmegtsPhys. jyn pechadurus wyf fi, O Ar-
yewT eneidrau, yn btoytta gyd d

\ gj^-y^jj

t^X£a:aò.,MJL:!trI^oL \

9 Oblègid braw a ddaethai
ionarolei ddyrchafiad ef; 36 ae yn 1

amO ef, a'r rhai oU Oadd gyd
cidfeiybu disgybUon Uwrf gweiniaid i i âg ef, o henYydd yr helfa
gostreJau hen, a dillad wedi tretdio. bysgod a ddalia.sent liwy

;

BU hefyd, a'r bobl yn 10 A'r un fifunud ar lago ac
pwyso atto i wrandaw

|

loan hefyd, meibion Zebt-
gairDuw,yroeddyntauynsef- : dëus, y rhai oedd gyfran-
yll yn yniyl llyn Gennesaret ; [

nogionà Simon. A dywedotld
2 Ac efe a welai ddwy long yr lesu wrth Simon, Nac
yn sefyll wrth y Uyn : a'r ' ofna : o hyn allan ý deli

pysgodwjT a aethent allan o ' ddynion.
honynt, ac oeddynt yn golchi

|
11 Ac wedi iddynt ddwyn y

eu rhwydau. Uongau i dir, hwy a adawsan:
3 Ac efe a aeth i mewn i un bob peth, ac a'i dilyuaaant

o'r Ilongau, yr hon oedd eiddo i ef.

Simon,acaddymunoddarno I 12 T A bu, fel yr oedd efe
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I mewn rhjTy ddinas, wele wr

]

gwely trwy y pridd-lechiiUi
I yn llawn o'r gwahan-glwyf : a

j

yn y canol ger bron yr lesu.

. lan welodd efe jt lesu, efe

I

a syrthiodd ar ei wyneh, ac a

>Tnbiliodd âg ef, gan ddy-
I wedyd, O Arglwydd, os ewyÜ-
: vsi, ti a elli fy nglanhâu.

13 Yntau a estynodd ei law,

20 A phan welodd efe eu
ffydd hwynt, efe a ddywed-
odd wrtho, Y dyn, maddeu-
wyd 1 ti dy bechodau.
21 A'r ysgrifeayddion a'r

Phariseaid a ddechreuasant
ac a gyffyrddodd âg ef, gan

j

ymresymmu, gan ddjTN'edydi
ddywedyd, Yr wyf yn ewyll-

j

Pwy yw hwn sydd yn dy-

ysio; bydd lân. Ac jti eb- i wedyd cabledd? pwy a ddi-

rwydd y gwahan-glwyf a aeth chon faddeu pechodau ond
jTnaith oddi wrtho.

j

Duw yn unig ?

14 Ac efe a orchymjTiodd
j

22 A'r lesu, yn gwj-bod eu
iddo na ddywedai i n'eb : eithr . hvmresyaiiadau hwynt, a at-

dos ymaith, a dangos dy hun têbodd ac a ddj-wedodd wrth-
i'r offeiriad, ac ofifrwm dros ynt, Pa resjTnmu yn eich
dy lanhâd, fel y gorchymyn-

|

calonnau yr ydych ?

odd Mùse3,ertystiòlaethidd-
j

23 Pa im hawsaf, ai dywedyd,
ynt.

I Maddeuwyd i ti dy bechodau

;

15 A'r gair am dano a aeth
]
ai dywedyd, Cyfod, a rhodia?

yn fwy ar led : a llawer o
| 24 Ond fel y g«-j-poch fod

bobloedd a ddaethant ynghyd ' gan Fab y dyn awdurdod ar
i'wwrandaw ef. aci'w liiachàu y ddaear i faddeu pechodau,
ganddo o'u clefydau. i (eb efe wrth y claf o'r parlys,)
""' Ac yr oedd efe yn cilio

ì Yr wj'f yn dj-%vedyd wrthj't.
o'r neilldu yn y diflaethwch,
ac yn gweddio.
1"" A bu ar ryw ddiwmod,

fel >T oedd efe yn athraw-
iaethu, fod Phariseaid a doc-

Cj'fod, a chymmer dy wely, a
dos i'th d.
25 Ac yn y man y cyfododd

efe i fynuyn eu gydd hwj-nt;
ac efe a gymmerth yr hyn y

toriaid y gj'fraith jti eistedd
, gonveddai amo, ac a aeth

yito, y rhai a ddaethent o bob
]

ymaith i'w d ei hun, gan
pentref yn Galilea, a Judea, i ogoneddu Duw.
aJerusalem: acyroeddgallu

]

26" A sj-ndod a ddaeth ar
yr Arglwydd i'w hiachâu ' bawb, a hwy a ogoneddasant

11 hwynt.
I

Dduw; a hwy a lanwvd o
I! lâ í Ac wele wr jti dwyn I ofn, gan ddj'\vedyd, Gweisom
mewn gwely ddyn a oedd glaf

, betliau anhj'goel heddj-w.
ü'r parlys : a hwy a geisiasant

j
27 'í Ac ar ol y pethau hjTi

: ddwyn ef i mewn, a'i ddodi
ger ei fron ef.

19 A phan na fedrent gael
pa ffordd y dygent ef i mewn,
o achos y dyrfa, hwy a ddring-
asant ar nen y t, ac a'i goll-
yngasant ef i waered yn y

yr aeth efe allan, ac a welodd
bnbUcan, a'i enw Lefi, yn
eistedd wrth y doUfa ; ac efe

a ddywedodd wrtho, Dilyn fi.

28 Ac efe a adawodd bob
peth, ac a gyfododd i fyuu,
ac a'i dilyno.ld ef.

'' D6
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29 A g\vTiaeth Lefi iddo i ddryllia y costrelau, ac efe a
wledd fawr yn ei d : ac yr red allan, a'r costrelau
oedd tyrfa fawr o bublicanod gollir.

ac eraiU, yn eistedd gyd â 1 38 Eithr gwin newydd sydd
hwynt ar y bwrdd.

I
raid ei fwrw mewn costrelau

30 Eithr eu hysgrifenyddion
!
newyddion j a'r ddau a ged-

a'u Phanseaii'
-

11 hysgrifenyddion
!
new

iaid hwynt a fur- wir.

murasant yn erbyn ei ddisg-
yblion ef, gan ddywedyd, Pa-
hara yr ydych chwi yn bw^tta
ac yn yfed gyd â phublicanod
a phechaduriaid ?

31 A'r lesu a attebodd ac
a ddy\vedodd wrthynt, Nid
rhaid i'r rhai iach wrth feddyg;
ond i'r rhai cleifion,

32 Ni ddeuthum i alw rhai
cyfiawn, ond pechaduriaid, i

edifeirwch.

33 T A hwy a ddywedasant
\vrtho, Paham y mae dlsíj-

yblion loan yn ymprydio yn
fynych, ac yn gwneuthur
gweddîau, a'r un modd yr
eiddo y Phariseaid; ond yr
eiddot ti yn bwytta ac yn
yfed?
34 Yntau a ddy\vedodd wrth-

ynt, A ellwch chwi lieri i blant
yr ystafell brîodas ymprydio,
tra fyddo y priodas-fab gyd â
hwynt ?

3-5 Ond y dyddiau a ddaw,
pan ddygêr y priodas-faboddi
arnynt: acynayrymprydiant
yn y dyddiau hýnny.
36 H Ac efe a ddywedodd
hefyd ddammeg wrthynt : Ni
rydd neb lain o ddilledyn
newydd mewn hen ddilledyn

:

03 amgen, y mae y newydd
yn gwneuthur rhwygiad, a'r

Ilain o'r newydd ni chyttuna
à'r hen.
37 Ac nid yw neb yn bwrw
gwin newydd i hen gostrelau

:

os amgen, y gwin newydd a

39 Ac nid oes neb, gwedi
iddo yfed grtdn hen, a chwen-
nych y newydd yri y fan
canys efe a ddywed, Gwell
yw yr hen.

PENNOD VI.

1 Crist yn aretihoeddi dallineh y Pha-
riseaid ynshylch cadw y Sabbath,
trwy ysgrythurau, a rhestbm, a
gwyrthiau: 13 yn dewis detiáde^

apòstol: 17 y» iachduycleifion: 20
a cher bron y bobl, yn pregethu i'to

ddistrt/b'ion jindithion a melldithion,

27 P'a fodd y mae i ni líarti. ein
gelynion: 4S a chyssylltu ufudd-dod
gtaeithrrdoedd dayn^hydâgttranda tv

y sair ; rhag, yn nryg-ddydd prof-
edigaeth, i m syrthio Jel tý tcedi ei

adeiladu ar tcyneb y ddaear, heb
ddim sylfaen.

ABÜ ar yr ail prif Sabbath,
fyned o hono trwy yT

d: a'i ddisgyblion a dyn-
nasant y tywys, ac a'u bwyt-
tasant, gwedi eu rhwbio à'u
dwylaw.
2 A rhai o'r Phariseaid a
ddywedasant wrthynt,Paham
yr ydych yn gwneuthur yr
hyn nid y"w gyfreithlawn ei

wneuthur ar y Sabbathau ?

3 A'r lesu gan atteb iddynt
a ddywedodd, Oni ddarllen-
asoch hyn chwaith, yr hyn a
wnaeth Bafydd, pan oedd
chwant bwyd amo ef, a'r

rhai oedd gyd âgef;
4 Y modd yr aeth efe i

mewn i d Dduw, ac y cym-
merth ac y bwyttaodd y tìara

gosod. ac a'i rhoddes hefyd i'r



rhai oedd gyd âg ef ; yr hwn
nid yw gyfreithlawn ei fwyt-
ta, ond i"r ofifeiriaid yn unig ?

5 Ac efe a ddywedodd wrth-
ynt, Y mae Älab y dyn yn
Arglwydd ar y Sab'bath hef-
yd-
6 1Í A bu hefyd ar Sahbath

arall, iddo fyned i mewn i'r

synagog. ac athrawiaethu : ac
VT oedd yno ddyn a'i law
ddehau wedi gwywo.
7 A'r ysgîifenyddion a'r

Phariseaid a'i gft^liasant ef,

a iacliâi efe ef ar y dydd Sab-
bath ; fel y caífent achwyn yn
ei erbyn ef.

8 Eithr efe a wybu eu medd-
yliau hwynt, ac a ddywedodd
wTth y dyn oedd a'r llaw wedi
g«7wo, Cj'fod i fynu, a saf yn
y canoL Ac efe a gyfododd i

fj-nu, ac a safodd.
9 Yr lesu am hynny a ddy-
wedodd \vrthynt, Myfl a
ofynaf i chwi, Beth sydd g}'f-

reithlawTi ar y Sabbathau?
gwneuthurda, yntegwneuth-
ur drwg? cadw eiuioes, ai
C(j11ì ?

lû Ac wedi edrych arnjTit
oll oddi amgylch, efe a ddy-
wedodd wrth y dyn, Estyn dy
law. Ac efe a wnaeth felly

:

a"i law ef a wnaed yn iach fel

yllalL
11 A hwy a lanwyd o yn-

fydrwydd, ac a ymddiddanas-
ant y naill wrth y llall, pa
beth a wnaent i'r lesu.
12 A bu yn y dyddiau hyn-

ny, fyned o hono ef allan i'r

mynydd i weddio ; a pharhàu
ar hyd y nos yn gweddîo
Duw.
13 í A phan aeth hi jm
ddydd. efe a alwodd atto ei

ddisgyblion : ac o honynt efe

a etholodd ddeuddeg, y rhai
hefyd a enwodd efe j"n apost-
olion

;

14 Simon (yr hw7i hefyd a
enwodd efe Petr,) ac Andreas
ei frawd ; lago, ac loan

;

Phylip, a Bartholomëus

;

15 Matthew, a Thomas; lago
mab Alphëus,a Simon a elwir
Zelotes

;

16 Judas brawd lago, a
Judas Iscariot, yr hwn hefyd
a aeth yn fradwT.
17 í Ac efe a aeth i waered
gyd â hwynt, ac a safodd
mewn gwastattir ; a'r dyrfa

salem, ac o duedd môr Tyrus
a Sidon, y rhai a ddae'th i

wrandaw arno, ac i'w hiachàu
o'u clefydau,
18 A'r rhai a flinid gan

ysprjdion aflan: a hw^ a
iachàwyd.
19 A'r hoU dyrfa oedd yn

ceisio cyflfwrdd àg ef ; am fod
nerth yn myned o hono aJlan,
ac yn iachâu pawb.
20 í Ac efe a ddjTchafodd ei

olygon ar ei ddisgybhon, ac a
ddywedodd, Gwn eich byd
y tlodion : canys eiddochchwi
yw teyrnas Dduw.
21 Gwn eich byd y rhai
ydych yn dwyn new-jTi yr
âwrhon : canys chwi a ddig-
onir. Gwn eich byd y rhai
ydych yn wylo yr awThon:
canys chwi a chwerddwch.
22 Üwn eich byd pan y'ch

casao dynion, a phan y'ch
didolant oddi wrthynt, ac y'ch
g)varadv\7ddani, ac y bwTÌant
eich enw allan megis drwg,
er mwyn Mab y dyn.
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i y dydd i pa ddîolch fydd i chwi5
hwnnw, a llemmwch ; canys oblegid y mae y pechaflur-
wele, eich gwobr Sjjdd fawr iaid hefyd yTi gwneuthur yr

i

yn y nef : oblegid yr un ífunud

y gwnaeth eu tadau hwyni i'r

prophwydi.

I

24 Eithr gwae chwi y cyf-

\

oethogion ! canys derbynias-

j
och eich diddanwch.

I
2-5 Gwae chwi y rhai Uawn

!

canyâ chwi a ddygwch newyn.
Gwae chwi y rhai a chwerdd-
wch yr awrhon ! canys chwi a
alerwch ac a wylwch.
26 tìwae chwi pan ddj-wedo
pob dyn yn dda am danoch !

canys felly y gwnaeth eu
tadau hwynt i'r gau-bro-
phwo^di.
27 S Ond yr wyf yn dywedyd
wrthych chwi y rhai ydych
yn gwrandaw, Cerwch eich
gelynion

; gwnewch dda i'r

rhai a'ch casânt

:

28 Bendithiwch y rhai a'ch
melldithiant, a gweddíwch
dros y rhai a'ch drygant
29 Ac i'r hwn a'th darawo

peth,

34 Ac 03 rhoddwch echwyn
i'r rhai yr ydych yn gobeithio
y cewch chwithau ganddynt,
pa ddîolch fydd i chwi ? o-

blegid y mae y pechaduriaid
hefyd yn rhoddi echwyn- i

bechaduriaid, fel y derbyn-
iont y cyfifelyb.

35 Eithr cerwch eich gelyn-
ion, a gwnewch dda, a rhodd-
wch echwyn, heb obeithio
dim drachefn ; a'ch gwobr a
fydd mawr, a phlant fyddwch
i'r Goruchaf : canys daionus
yw efe i'r rhai anniolchgar a
drwg. ,,

36 Byddwch gan hynny dru-
garogion, megis ag y mae
eich Tad yn drugarog.
37 Ac na femwch, ac ni'ch
bemir: na chondemniwch ac
ni'ch condemnir: maddeu-
wch, a maddeuir i chwithau

:

38 Rhoddwch, a rlioddîr i

ar y naíU gern, cynnyg y Uall i chwi ; raesur da, dwysedig.
hefyd ; ac i'r hwn a
ymaith dy gochl, na wahardd
dy bais hefyd.
30 A dyro i bob un a geisio

ac wedi ei j-sgwyd^
myned trosodd, a roddant yn
eich mynwes: canys â'r un
lesur àg y mesuroch.y mes-

gennyt ; a chan y neb a fyddo urir i chwi drachefn.
yu dwyn yr eiddot, na chais
eilchu^l.
31 Ac fel y mynnech wneuth-

39 Ac efe a ddywedodd
ddammeg wrthynt: A ddi-
chon y dall dywyso y dall?

chwi,gwnewch oni sýrthiant iU dau yn y
chwithau iddynt yr un flfun-

j

clawdd ?

40 Nid yw y disgybl iiwch
law ei athraw : eithr pob un
perífaith a fydd fel ei aihraw.

„ , 41 A phaham yr wyt ti yn
pechaduriaid hefyd yn caru y edrych ar y br\'cheuyn sydd
rhai a'u câr hwythau. yn llygad dy frawd, ac nad
33 Ac os gwnewch dda i'r

|
ydwyt yn ystyried y trawst

rhai a wnant dda i chwithau, sydd yn dy lyg&d dy hun ?
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42 Neu pa fodd y gelli di

dd.nvedyd wrth dy frawd, Fi/
: nirawd, gàd i nii d'ynnu allau

y brjcheuyn sydd yn dy lygad,
a thithau heb weled y trawst

j
sydd yn dy lygad dy hun?

j

ra^rithiwr, bwrw allan y
' trawst o"th lygad dy hun yn
gyntaf, ac }'i"ia y gweh yn eg-
lûr dynnu allan y brycheu-
yu sydd yn Uygad dy frawd.
43 Canys nid yw pren da yn
d\vyn fifrwyth drwg ; naphren
drg yn dwyn flfrwyth da.

44 Oblegid pob pren a ad-
waenirwrtheiffrwytheihun:
canys nid oddi ar ddrain y
casglant íBgys, nac oddi ar
berth yr heliant rawnwin.
4-5 Y dyn da, o ddaionus
drysor ei galon, a ddwg allan
(Idaioni; a'r dyn drwg, o
ddrj'gionus drysor ei galon, a
ddwg allan ddrygioni : canys
o helaethrwydd y galon y
mae ei enau "yn llefani.

46 'i Paham hefyd yr ydych
yn fy ngalw i, Arglwydd, Ar-
ghvydd. ac nad ydych yn
gwrieutlmr yr hyn yr wyf n
ei ddywedyd ?

47 Pwy bynnag a ddêl attaf

i

fl, ac a wrendy fy ngeiriau,

I

ac a'u g\vnelo hwynt, mi a
I

ddaugosaf i chwi i bwy ymae
j

efe yn gj'ffelyb

:

I

48 Cyffelyb yw i ddyn yn
; adeiladu t, yr hwn a glodd-
' iodd, ac aaeth yn ddwfn, ac a
i

osododd ei sail ar y graig : a
: phan ddaeth llifeiriant, y llif-

! ddyfroedd a gurodd ar y t
1 hwnnw, ac ni allai ei siglo

;

I

canys yr oedd wedi ei seilio

I ar y" gr'aig.

i

49 Ond yr hwn a ^vrendy, ac

I

ni wna, cyffelyh yw i dd}Ti a

I

adeiladai d ar y ddaear, heb
j

sail; ar yr hwn y curodd y
I llif-ddyfroedd, ac yn y fan y
I

smhiodd: a chwymp y t
, tíwnnw oedd fawr.

I

PEÎÎNODYII.
!

1 Crist yn caffaeî ínvyy o ffydd yn y
canwríad, un tìr Cenhedloedd, r.ae

tf vn ei abien: 11 'un nfodi
ifÿw fnb y ~

• 19 y n loa

24 y»
tystioìa.'thu r r loíl ei feddu-l am

eu:on, y rhai ni ellid eu henniìl nn
thtwy ymarweddiad loan na'r eidáo

chlysar y wraig oedd bechadures pa
fodd y mae eft yn gyfaiìl i bechadur-

AC wedi iddo orphen ei hoil
Xi- ymadroddion lle y clywai
y bobl, efe a aeth i mewn i

Capemaum.
2 A gwas rhyw ganwriad,

yr hwn oedd a^nwyl ganddo,
oedd yn ddrwg ei hwyl, ym
mron marw.
3 A phan glybu efe sôn am

yr lesu, efe a ddanfonodd
âtto henuriaid yr luddewon,
gan attolwg iddo ddyfod a
iachâu ei was ef.

4 T rhai pan ddaethant at
yr lesu, a attolygasant amo
vn daer, gan ddywedyd, O-
blegid y mae efe yn haeddu
cael gwneuthur o honot hyn
iddo:
5 Canys y mae yn cara ein
cenedl ni, ac efe a adeiladodd
i ni synagog.
6 A'r lesu a aeth gyd â

hwj-nt. Ac efe weithian heb
fod neppel) oddi wrth y t, y
canwriad a anfonodd gyfeiU-
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odd, Y mab ieuangc, yr wyf
yn dywedyd wrthyc, Cyfod.
15 A'r marw a gyfodudd yn

ei eistedd, ac a ddeclireuodd
lefaru. Ac efe a'i riiodded

ion atto, gan ddywedyd wrtiio,

Arglwydd, na plioena; canys
nid wyf fi deilwng i ddyfod o
honot dan fy ngiironglwyd

:

7 O herwydd pahani ni'm
tybiaia fy hun yn deilwng i

ddyfod attat: eíthr dywed y
gair, a iach fydd fy ngwas.
8 Canys dyn wyf finnau
wedi fy ngosod dan awdur-
dod, a chennyf filwyr danaf:

^
.

ac meddaf wrth hwn, Dos, i
â'i bobl.

ac efe a a ; ac wrth arall,
i

17 A'r gair hwn a aeth allan
Tyred, ac efe a ddaw ; ac

j

am dano trwy hoU Judea, a
wrth fy ngwas, Gwna hyn, thrwy gwbl o'r wlad oddi

16 Ac ofn a ddaeth ar bawb

:

a hwy a ogoneddasant Dduw,
gan ddywedyd, Piopliwyd
niawr a gyfododd yn ein
plith; ac, Ymwelodd Duw

ac efe a'i gwna.
9 Pan glybu yr lesu y peth-
au hyn, efe a ryfeddodd
wrtho, ac a drodd, ac a ddy-
wedodd wrth y bobl oedd yn
ei ganlyn, Yr ydwyf yn dy-
wedyd i chwi. jS'i chefais
gymmaint fifydd, na ddo yn
yr Israel.

10 A'r rhai a anfonasid,
wedi iddynt ddychwelyd i'r

t, a gawsant y gwas a fuasai
glaf, yn holhach.

amgýlch.
18 A'i ddisgyblion a fyneg-
asant i loan hyn oll.

19 t Ac loan, wedi galw
rhyw ddau o'i ddisgyblion
atto, a anfonotld at yr lesu,
gan ddywedyd, Ai ti yw yr
hwn sydd yn dyfod? ai un
arall yrm yn ei ddisgwyl ?

20 A'r gwr pan ddaethant
atto, a ddywedasant, loan
Pedyddiwr a'n danfonedd ui
attat ti, gan ddywedyd, Ai ti

11 í A bu drannoeth, iddo yw yi- hwn sydd yn dyfod ? ai

ef fyned i ddinas a elwid i
arall yrm yn ei ddisgwyl ?

Naîn; a chyd âg ef yr aeth ' 21 A'r awr honno efe a iach-
Ilawer o'i ddisgyblion, a

j

aodd lawer oddi wrth glefyd-

thyría fawr.
I

au, a phläau, ac ysprydion
12 A phan ddaeth efe yn

i

drwg; ac i lawer o ddeilhou
agos at borth y ddinas, wele, y rhoddes efe eu golwg.
un marw a ddygid allan, j/r I

22 A'r lesu a attebodd ac a
hivn oedd unig fab ei fam, a

[

ddywedodd wrthynt, Ewch,
honno yn weddw : a hagad o i

a mynegwch i loan y pethau
bobl y ddinas oedd gyd â hL i

a welboch ac a glywsoch ; fod
13 A'r Arglwydd pan y ! y deillion yn gweled eilwaith,

gwelodd hi, a gyimnerodd y cloföon yn rhodio, y gwa-
drugaredd arni, ac a ddy-
wedodd wrthi, Nac wyla.
14 A phan ddaeth attynt,

efe a gylîyrddodd â'r elor:
a'r rhai oedd yn ei dwyn, a
eafasant. Ac efe a ddywed-

han-glwyfus wedi eu glanhâu,
y byddariaid yn clywed, y
meii-w yn cyfodi,y tlodion yn
derbyn yr efengyl.

23 A gwn ei fyd y neb ni

rwystrir ynof fi.
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24 ^ Ac wedi i genhadau
loan fynetl ymaith, efe a
d lechreuodd ddywedyd wrth
y bobloedd am loan, Beth yr
áethoch allau i'r diffaethwch
\'w weled ? Ai corsen yn siglo

gan wynt ?

25 Oiid pa beth yr aethoch
allan i'w weled? Ai dyn
wedi ei ddilladu â dillad es-

mwyth? Wele, y rhai sydd
yn arfer diUad anrhydeddus,
a nioethau, mewn palasau
brenhiiioedd y maent.
•26 Eithr beth yr aethoch

allan i'w weled ? Ai pro-
pliwyd ? Yn dJîau meddaf i

chwi, a Uawer mwy na pro-
phwjd.
37 Hwn yw efe am yr un yr

ysgrifenwýd, Wele, yr wyf fl

yn anfon fy nghennad o flaen

dy wyneb, yr hwn a barottua
dy ffordd o'th flaen.

28 Canys meddaf i chwi,
Ym mhlith y rhai a aned o
wragedd, nid oes brophwyd
mwy nag Toan Fedyddiwr:
eithr yr hwn sydd leiaf yn
nheyrnas Dduw, sydd fwy
nag ef.

•2J A'r hoU bobl a'r oedd yn
srwrandaw, a'r publicanod, a
gyüawnhasant Dduw, gwedì
eu bedyddio à bedydd loan.
30 Eithr y Phariseaid a'r

cyfreithwyr yn eu herbyn eu
tmnain a ddiystyrasant gy
nghor Duw, heb eu bedydd-
io ganddo.
31 II A dywedodd yr Ar-
glwydd, I bwy gan hynny y
cyffelybaf ddynion y genhedl-
aeth hon? ac i ba beth y
maent yn debyg ?

32 Tebyg ydynt 1 blant yn
eistedd yn y farchnad, ac yn

VII.

Uefain wrth eu gilydd, ac yn
dywedyd, Canasom bibau i

chwi, ac ni ddawnsiasoch

;

cwynfanasom i chwi, ac nid
wylasoch.
33 Canys daeth loan Fed-
yddiwr heb na bwytta bara,
nac yfed gwin ; a chwi a
ddywedwch, Y mae cythraul
ganddo.
34 Daeth Mab y dyn yn
bwytta ac yn yfed ; ac yr
ydych yn dywedyd, Wele
ddyn glwth, ac yfwr gwin,
cyfaiU pubücauod a phecliad-
uriaid.

35 A doethineb a gyfiawn-
hàwyd gan bawb o'i pldant.
36 1í Ac un o'r Phariseaid a
ddymunodd amo fwytta gyü
âg ef : ac yntau a aeth i d y
Pharisead, ac a eisteddodd i

fwytta.

37 Ac wele, gwraig yn y
ddinas, yr hon oedd bechad-
ures, pan wybu lii fud yr
lesu yn eistedd ar y bwrdd
yn nh y Pharisead, a ddug
flwch o ennaint

:

38 A chan sefyll wrth ei

draed ef o'r tu ul, ac wylo, hi
a ddechreuodd olchi ei draed
ef â dagrau, ac a'it sychodd â
gwallt ei phen : a hi a gusan-
odd ei draed ef, ac a'u hirodd
â'r ennaint.
39 A phan welodd y Phari-
sead, yr hwu a'i gwahodd-
asai, efe a ddyweiiodd ynddo
ei hun, gan d(iywedyd, Pe
bai hwn brophwyd, efe a
wybuasai pwy, a pha fath
wraig yw yr hon sydd yn
cyffwrdd âg ef : canys pech-
adures yw hi.

40 A'r lesu gan atteb a ddy-
wedocld wrtho. Simon,y mae

11;;



gennyf beth i'w ddywedyd
wrthyt. Yntau a ddywed-
odd, Athraw, dywed.
41 Dau ddyledwr oedd i'r

un echwynwr : y naiU oedd
arno bùm càn ceiniog o ddy-
led, a'r llall ddeg a deugain.
43 A phryd nad oedd gan-
ddynt ddira i dalu, efe a
faddeuodd iddjTit ill dau.
Dywed gan hynny, pwy o'r

rhai hyn a'i câr ef yn fwyaf ?

43 A Simon a attebodd ac a
ddjrwedodd, Yr wyf fì yn
tybied mai yrhwn y maddeu-
odd efe iddo fwyaf. Yntau a
idywedodd wrtho, Uniawn y
bemaist.
44 Ac efe n drodd at y
wraig, ac a ddywedodd wrth
Simon, A weli di y wraig
hòn ? mi a ddeuthum i'th d
di, ae ni roddaist i mi ddwfr
i'ra traed: ond hon a olcliodd
fy nhraed â dagrau, ac a'w
sychodd â gwaUt ei phen.
45 Ni roddaist i mi gusan:
ond hon, er pan ddeuthum i

mewn, ni pheidiödd â chus-
anu fy nhraed.
46 Fy mhen âg olew nid

iraist: ond hon a irodd fy

nhraed âg ennaint.
47 O herwydd paham y dy-
wedaf wrthyt, Maddeuwyd ei

haml bechodau hi ; oblegid
hi a garodd yn fawr : ond y
neb y maddeuer ychydig
iddo, a gâr ychydig.
48 Ac efe a ddywedodd

wrthi, Maddeuwyd 1 ti dy
bechodau.
49 A'r rhai oedd yn cyd-
eistedd i fwytta a ddechreu-

S. LTJC, VII, YIIL
Ac efe a ddywedodd wrth

y wraig, Dy fify'dd a'th gadw-
odd ; dos men tangnefedd.

PENNOD VIII.

1 y ewragedd yn gweini i Grist o' u
gotüd. 4 Crìst, wedi iddo bre^ethu
ofan i fan, a'i apostolion yn ei fnn-
lyn, yn pnsod allan ddammeff yr
hauwr; lö ar ganmyU: 2Í yn
dan^s pwy ydyw ei fam a'ifrodyr ;

22 yn ceryddu y pwyntoedd; 26 yn
bwrw y llen^ gythreuliaid altan o'r

dynfr genfaint foch. 37 Y Gadar-
eniaid yn ei wrthod ef: 4.3 yntau yn
iaehäu y toraisr o'i éiferltf gwaed,
49 ae yn byw/uiu merch Jairus.

ABU wedi hynny, iddo
fyned trwy bob dinas

a thref, gan bregethu, ac
efengylu teyrnas Dduw: a'r

deuddeg oedd gyd âg ef

;

2 A gwragedd rai, a'r a iach-

esid oddi wrth ysprydion
drwg a gwendid ; Mair yr
hon a elwid Magdalen, o'j:

hon yr aethai saith gjthraul
allan

;

3 Joanna, gwraig Chusa
gonichwyliwr Herod, a Su-
sanna, a llawer eraîll, y rhai
oedd yn gweini iddo o'r

pethau oedd ganddynt
4 t Ac wedi i lawer o bobl
ymgynnuU ynghyd, a chyr-
chu atto o bob dinas, efe a
ddywedodd ar ddammeg

:

5 Yr hauwr a aeth allan i

hau ei had: ac wrth hau,
peth a syrthiodd ar ymyl y
tfordd, ac a fathrwyd; ac
ehediaid y nef a'i bwytta-
odd.
6 A pheth arall a syrthiodd

ar y graig ; a phan eginodd.
asant ddywedyd ynddynt eu y gwywodd, am nad oedd
hunain, Pwy yw hwn sydd iddo lybwr.
yn maddeu pechodau hefyd? 1 7 A pheth arall a syTthiodd
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ym mysg drain ; a'r drain a 1

I
gyd-dyfasant, ac a'i tagasant
ef.

I

I

8 A pheth arall a syrthiodd 1

ar dir da ; ac a eginodd, ac a
|ddug íTrwyth ar ei ganfed. i

j

Wrth ddywedyd y pethau 1

hyn, efe a lefodd, Y neb sydd
'

a chlustiau ganddo i wTan-
daw, gwrandawed.
9 A'i ddisgybhon a ofynas-
ant iddo, gan ddywedyd, Pa
ddannneg oedd hon ?

10 Yntau a ddywedodd, I
chwi y rhoddwyd gwybod
dirgeloedd teyrnas Dduw

;

eithr i eraiU ar ddamhegion
;

fel yn gweled na welant, ac
yn clywed na ddeallant.
11 A dyma y ddammeg : Yr
had yw gair Duw.
12 A'r rhai ar ymyl y flfordd,

ydyw y rhai sydd yn g\vran-
daw; wedi hynny y mae y
diafol yn dyfod, ao yn dwyn
ymaith y gair o'u calon
"hwynt, rhag iddynt gredu, a
bod yn gadwedig.
13 A'r rhai ar y graig, yio y

rìiai pan glywant, a dderbyn-
iant y gair yn llawen; a'r

rhai hyn nid oes ganddynt
wreiddyn, y rliai sydd yn
credu dros amser, ac yn ara-
ser profedigaeth yn cilio.

14 A'r hwn a sjrthiodd ym
mysg drain, yw y rhai a
wrandawsant; ac wedi idü-
ynt fyned ymaith, hwy a
dagwyd gan ofalon, a golud,
a nielyswedd buchedd, ac nid
ydvnt yn dwyn íTrwyth i ber-
fîeithrwydd.
15 A'r hwn ar y tir da, yw y
rhai hyn, y rhai â chalon
hawddgar a da, ydynt yn
gwTandaw y gair. ac yn ei

, vm.
gadw, ac yn dwyn ffirwyth

trwy amynedd.
16 í Nid yw neb wedi goleu

canwyll, yn ei chuddio hi â
llestr, neu yn ei dodi dan
wely; eithr yn ei gosod ar
ganhwyllbren, fel y cafPo y
rhai a ddêl i mewu weled y
goleuni.
17 Canys nid oes dim dirgel,

a'r ni bydd amhvg; na dim
cuddiedig, a'r nis gwybyddir,
ac na ddaw i'r goleu.
18 Edrychwch am hynny pa
fodd y clywoch: canys pwy
bynnag y mae ganddo,
rhoddir iddo; a'r neb nid
oes ganddo, ie, yr hyn y mae
yn tybied ei fod ganddo, a
ddygir oddi arno.
19 1í Daeth atto hefyd ei fam

a'i frodyr ; ac ni allent ddyfod
hyd atto gan y dorf.

20 A mynegwyd iddo gan
rai, yn dywedyd, Y mae dy
fam a'th frodyr yn sefyil

al)an, yn ewyllysio dy weled.
21 Ac efe a attebodd ac a
ddywedodd \vrthynt, Fy mara
i a'm brodyr i yw y rhai hyn
sydd yn gwrandaw gair Duw,
ac yn ei wneuthur.
23 ^ A bu ar ryw ddiwmo<l,
ac efe a aeth i long, efe a'i

ddisgyblion : a dywedodd
wrthnt, Awn tro'sodd i'r

tu hwnt i'r liyn. A hwy a gy-
chwynasant.
23 Ac fel yr oeddynt yn
hwylio, efe a hunodd : a chaw-
üd o wynt a ddisgynodd ar y
Ilyn ; ac yr oeddynt yn Uawn
o ddu'fr, ac mewu enbyd-
rwydd.
24 A hwy a aethant atto, ac

a'i defifroisant ef, gan ddy-
wedyd, O Feist r, Feistr. darfu
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am danom. Ac efe a gyfod-
odd, ac a geryddodd y gwynt
a'r tonnau dwfr: a hwy a
beidiasant, a hi a aeth yu
dawel.
25 Ac efe a ddywedodd wrth-

ynt, Pa le y mae eich ffydd
chwi? A hwy wedi ofni, a
ryfeddasant, gan ddywedyd
wrtü eu gilydd, Pwyyw hwn,
gan ei fod yn gorchyniyn i'r

gwyntoedd ac i'r dwfr hef-
yd, a hwythau yn ufuddhàu
iddo ?

26 1Í A hwy a hwyliasant i

wlad y Gadareniaid, yr hon
sydd o'r tu arall, ar gyfer
Galilea.

27 Ac wedi iddo fyned allan
i dir, cyfarfu âg ef ryw wr o'r

ddinas, yr hwn oedd ganddo
gythreuliaid er ys talm o
aniser; ac ni wisgai ddillad,
ac nid arhosai niewn t, ond
yn y beddau.
28 Hwn, wedi gweled yr
lesu, a dolefain, a syrthiodd
i lawr ger ei fron ef, ac a ddy-
wedodd â llef uchel, Beth
sydd i mi â thi, lesu, Fab
Duw gomchaf? yr wyf yn
attolwg i ti na'm poenech,
29 (Canys efe a orcbyniyn-

asai i'r yspryd aflan ddyfod
allan o'r dya Canys llawer
o amserau y cipiasai ef: ac
efe a gedwid yn rhwym â
chadwynau. ac â llyflfetheii-

iau ; ac wedi Üryllio ý rhwym-
au. efe a yiTwyil gan y cy-
thraul i'r difraethwch.)
30 A'r lesü a ofyuodd iddo,
gan ddywedyd, Beth yw dy
enw di? Yntau a ddywed-
odd, Lleng : canys llawer o
gythreuliaid a aeihent iddo
ef.

VIIL
31 A hwy a ddeisyfasant

arno, na orchymynai iddynt
fyned i'r dyfnder.
32 Ac yr oedd yno genfaint
o foch lawer yn pori ar y
mynydd : a hwynt-hwy a at-

toîygasant iddo adael iddynt
fyned i mewn i'r rhai hyniiy.
Ac efe a adawodd iddynt.
33 A'r cytbreuliaid a aethant
allan o'r dyn, ac a aetliant i

mewn i'r moch : a'r genfaint
a ruthrodd oddi ar y dibyn i'r

llyn, ac a foddwyd.
34 A phan welodd y meich-

iaid yr hyn a ddarfuasai, hwy
a fifoisant, ac a aethaut, ac a
fynegasant yn y ddinas, ac
yn y wlad.
3.5 A hwy a aethant allan i

weled y peth a wnelaid ; ac a
ddaethant at yr lesu, ac a
gawsant y dyn, o'r hwn yr
aethai y cytlireuliaid allan,

yn ei ddillad, a'i iawn bwyll,n eistedd wrth draed yr
lesu : a hwy a ofnasant.
3ö A'r rhai a welsent, a
fynegasant hefyd iddynt pa
lodd yr iachasid y cythreulig.

37 t A'r holl liaws o gylch
gwlad y Gadareniaid a ddy-
numasant arno fyned ymaith
oddi wrthynt; am eu bcid

mewn ofu mawr. Ac efe
wedi myned i'r llong, a ddy-
chwelodd.
38 A'r gwr o'r hwn yr aethai

y cythreuliaid allan, a ddeis-
yfodd arno gael bod gyd âg
ef : eithr yr lesu a'i danfon-
odd ef ymaith, gau ddywed-

39 Dychwel i'th d, a dangos
faiiit o bethau a wnaeth Duw
i ti. Ac efe a aeth, dan
bregethu trwy gwbl o'r ddin-
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as, faint a wnaethai yr lesu i asai hi âg ef, ac fel yr iach-

iddo. 1
asid hi yn ebrwydd.

40 A bu, pan ddychwelodd i 48 Yntau a dd>-wedodd
yr lesu, dderbyn o'r bobl ef :

[

wrthi, Cymmer gysu'r, ferch

;

canys jt oeiídj-nt oll yn
[
dy ffydd a'th iachaodd : dos

disgwyl am dano" ef.
\

mewn tangnefedd.
41 T Ac wele, daeth gwr a'i ! 49 í Ac efe eito yn llefaru,

enw Jairus; ac efe oedd
;
daeth un o d^ llywodraethwr

lywodraethwT y sj-ní^og: ac y synagog, gan ddywedyd
efe a syrthiodd wrth draed >t WTtho, üu farw dy ferch : na
lesu, ac a attolygodd iddo 1 phoena mo'r Athraw.
ddyfod i'w d ef

:

50 A'r lesu pan glybu hi/n,

42 O herwydd \t oedd iddo a'i hattebodd ef, gan ddy-
ferch unig-aned'ig, ynghylch wedyd, Nac ofna: cred yn
deuddeng mlwydd oed", a

;
unig, a hi a iachêir.

hon oedd yn marw. Ond fel \ 51 Ac wedi ei fyned ef i'r t,
yr oeddefeynmyned,ybobl- i ni adawodd i neb ddyfod i

ôedd a'i g^asgent ef. ' mewn, ond Petr, ac lago, ac
43 1 A gwTaig, yr hon oedd ! loan, a thad yr eneth a'i

n diferlif gwaed r

deuddeng mlynedd, yr hon a
dreuliasai ar physygwyr ei

holl fywyd, ac nis gaüai gael
gan neb ei hiachâu,
44 A ddaeth o'r tu cefn, ac
a gyffyrddodd âg ymyl ei

wisg ef : ac yn y fan y safodd
diferlif ei gwaed hL
45 A dywedodd yr lesu,
Pwy irw a" gjffyrddodd â mi

?

Ac "a phawb yn gwadu, y dy-
wedodd Petr, a'r rhai oedd
gyd âg ef, Feistr, y mae y
h'obloedd yn dy wasgu, ac yn
dn flino; ac 'a ddywedi di,

Pwy yw a gyff\Tddodd â
mi?
46 A'r lesu a ddywedodd,
Rhyw un a gyff>r'ddodd â
mi: canys mi a wn fyned
rhinwedd allan o honof.
47 A phan welodd y WTaig
nad oedd hi guddiedig, hi a
ddaeth dan grynu, ac a syrth-

iodd gei ei fr'on ef, ac a fyn-
egodd iddo, y'ngydd yr hoU
bobl, am ba achos y cyff>Tdd-

|
ÿmofyn leth

52 Ac wylo a wnaethant oll.

a chw>Tifân am dani. Eithr
efe a ddywedodd, Nac wyl-
wch: nid marw hi, eiihr
cysgu y mae.
53 A hwy a'i gwatwarasant

ef, am iddynt wybod ei marw
hi.

54 Ac efe a'u bwriodd hwynt
oll allan, ac a'i cymmerth hi
erhyu ei llaw, ac a lefodd,
gan" ddywedyd, Herlodes,
cyfod.
55 A'i hyspr>'d hi a ddaeth
drachefn, a hí a g>'fododd yu
ebrwydd : ac efe a orchymyn-
odd foi bwyd iddi.

56 A synnu a wnaeth ar ei

rhîeni hi : ac efe a orchymyn-
odd iddynt, na dlywe'dent i

neo y pêth a wnaethid.

PENNOD IX.
1 Crist ÿn anfon d apostoUcn i

u-neuthur rhÿ/eddodau,ac i bregethu.

7 Herod yu chroennych eweled Critt.

10 Cntt yn porthi pum mit: 18 y»



bawb stampl o' i ddtodde/enrwch. 28
£i wedd-netvidiad e/. 37 Alae yn
iachdu y HoerÌ!; : 43 a thrache/n yn
Thaf-rûbuddio ei ddisgyblion am ei

ddìodde/aint : 46 yn canmoi got-
tyn^eiddruiydd ; 51 yn gorchymyn
iddynt ddaneot llarietdd-dra ta ag
at bateb, heb chwenr.yeh dì'al, 57
Rhai yn chtuennyclt à ganlyn e/,

ond dan ammod.

\C efe a alwodd ynghyd ei

JLi. ddeuddeg disgybl, ac a
roddes iddynt feddiant ac aw-
durdod ar yr holl gjthreul-
iaid, ac i iachâu clefydau.
2 Ac efe a'u hanfonodd
hwynt i bregethu teyrnas
Dduw, ac i iacháu y rhai cleif-

ion.

3 Ac efe a ddj'wedodd wrth-
ynt, IS'a chymmerwch ddmi
i'r daith, na fîyn, nac ysgrep-
an, na bara, nac arian ; ac na
fydded gennych ddwy bais
bob un.
4 Ac i ba d bynnag yr
eloch i mewn, arhoswch yno,
ac oddi yno ymadêwch.

•5 A pha rai bynnag ni'ch
derbyniatit, pan eloch allan
o'r ddinas honno, ysgydwch
hyd yn nod y llwch oddi wrth
eich traed, yn dystiolaeth yn
eu herbyn hwynt.
ö Ac wedi iddynt fyned

allan, hwy a aethant trwy y
trefi, gan bregethu yr efeng-
yl, a iachâu ym mhob lle.

7 í A Herod y tetrarch a
glybu y cwbl oll a wnaethid
ganddo ; ac efe a betru.sodd,
am fod rhai yn dywedyd gyf-
odi loan o feirw

;

8 A rhai eraill, ymddangos
o Elias ; a rhai eraiU, mai
. 'ophw
adgyfori

V, IX.

9 A Herod a ddywedodd,
i

loan a dorrais i ei ben : ond
pwy ydyw hwn yr wyf yn

' clywed y cyfryw bethau am
uano? Ac yr oedd efe yn
ceisio ei weled ef.

10 1Í A'r apostolion, wedi
dychwelyd, a fynegasajit iddo
y cwbl a wnaethent. Ac efe
a'u cymmerth hwynt, ac a
aeth o'r neiildu, i le anghyf-
annedd yn perthynu i'r d'iin-

as a elwir Bethsaida.
11 A'r bobloedd pan wybii-

ant, a'i dilyna.sant ef : ac efe
a'u derbyniodd hwynt, ac a
lefarodd wrthynt am deyrnas
Ddu)v, ac a iachaodd y rhai
oedd amynt eisieu eu hiach-
äu.
12 A'r dydd a ddechreuodd

|

hwyrhâu ; a'r deuddeg a

'

ddaethant, ac a ddywedasant
wrtho, Uodwng y dyrfa ym- '

aith, fel y gallont fyned i'r

, trefl, ac i'r wlad oddi am-
i gylch, i letta, ac i gael
bwj-d : canys yr ydym ni yma
mewn lie anghyfannedd.
13 Eithr efe a ddywedodd
wrthynt, K.hoddwch chwi
iddynt beth i'w fwytta. A
hwythau a ddywedasant, Nid
oes gennym ni ond pùm
torth, a dau bysgodyn, oni
bydd i ni fyned a phryuu
bwyd i'r hobl hyn oll.

14 Canys yr oeddynt yng-
hylch pùm mil o wj'r. Ac
efe a ddywedodd wrth ei

ddisgyblion, Gwnewch idiJ-

jTit eistedd yn fyrddeidiau,
bob yu ddeg a deugain.
15 Ac felly y gwnaethant; a

Äifÿ a wnaethant iddynt oU
eistedd.
16 Ac efe a gymmerodd y



pílin torth, a'r ddau bysgod-
yn, ac a edrychodd i fynu i'r

nef, ac a'u bendithiodd
hwynt, ac a'w torrodd, ac
a"M rhoddodd i'r disgyblion
i'w gosod ger bron y bobl.

17 A hwynt-hwy oll a fwyt-
tasant, ac a gawsant ddigou

:

a chyfodwyd a weddiliasai
iddynt o friw-fwyd, ddeuddeg
basgedaid.
18 í Bu hefyd, fel yr oedd

efe yn gweddio ei hunan, fod
ei ddisgyblion gyd âg ef : ac
efe a ofynodd iddynt, gan
ddywedyd, Pwy y mae y bobl
yn dy\vedyd fy mod i

?

19 Hwythau gan atteb a
diiywedasant, loan Fedydd-
iwr; ond eraill, niai Elias;
ac eraiU, mai rhyw hrophwyd
o'r rhai gynt a adgyfododd.
20 Ac efe a ddywedodd
wrthynt, Ond pwy yr ydych
chwi yn dywedyd fy mod i ?

A Pnetr gân atteb a ddywed-
odd, Crist Duw.
21 Ac efe a roes orchymyn

arnynt, ac a archodd i'ddnt
na ddywedent hynny i neb

;

22 Gau ddywedyd, Mae yn
riiaid i Fab v dyn oddef

ennill yr holl fyd, a'i ddifetha
ei hun; neu fod wedi ei golii ?

26 Canys pwy byiinag fyddo
cywilydd ganddo ü a'm geir-
iau, hwnnw fydd gywilydd
gan Fab y dyn, pan ddelo yn
ei ogoniant ei hun, a'r Tad,
a'r angelion sanctaidd.
27 Eithr dywedaf i chwi
yn wir, Y mae rhai o'r sawl
sydd yn sefyll yma a'r ni
archwaethant angau, hyd
oni welont deymas Dduw.
28 í A bu, nghylch wyth
niwrnod wedi y geiriau hyu,
gymmeryd o liono ef Petr, ac
loan, ac lago, a myned i

fynu i'r mynydd i weddio.
29 Ac fei yr oedd efe yn
gweddîo, gwedd ei wyneb-
pryd ef a newidiwyd, a'i wisg
oeM yn wèn ddisglaer.
30 Ac wele, dau wr a gyd-
ymddiddanodd âg ef, y rhai
oedd Moses ac Elias :

31 Y rliai a ymddangosas-
ant mewn gogoniant, ac a
ddywedasant am ei ymadaw-
iad ef, yr hwn a gyíiawuai
efe yn Jerusalem.
32 A Phetr, a'r rhai oedd
gyd âg ef, oeddynt

Ilawer, a'i wrthod gan yr
{

ti ymhâu gan gysgu : a phan
henuriaid, a"r arch-ofifeiriaid, 1 diiihunasant, hwy a welsaut
a'r ysgrifenyddion, a"i ladd,

{

ei ogoniant ef, a'r ddau wr y
a'r trydydd dydd adgyfo<li.

i
rhai oedd yu sefyll gyd âg

23 t Âc ele a ddywedodd i ef.

wrth bawb, Ûs ewyllysia neb ! 33 A bu, a hwy yn ymadaw
ddyfod ar fy ol í, yrnwaded

j

oddi wriho ef, ddywedyd o
âg ef ei hun, a choded ei

groes beunydd, a dilyned fì.

24 Canys pwy bynnaga ewyll-
ysio gadw ei eiuioes, a'i cyll

;

ond pwy t>ynnag a gollo ei

einioes o'm hachos i, hwnuw
"i ceidw hi.

Petr wnh yr lesu, O Fei
.

da yw i ni fod yma: a
gwnawn dair pabell ; un i ti,

ac un i Moses, ac un i Elias

:

heb wybod beth yr oedd yn
ei ddywedyd.
34 Ac fel yr oedd efe yn dy-

25 Canys pa lesâd i dd>-D, er I wedyd hyn, daeth cwTnmwI.
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Hc a"u cysgododd hwynt : a i lesu, efe a ddywedodd wrth
hwynt-hwy a ofnasant wrth ei ddisgyblion,
fyned o honynt i'r cwmmwl. 44 Gosodwch chwi yn eich
35 A daeth Uef allan o'r

j

clustiau yr ymadroddiou
cwmmwl, gan ddywedyd, hyn : canys Mab y dyn a
Hwn yw fy Mab auwyl;
gwrandêwch ef.

36 Ac wedi bod y Uef, caf-

wyd yr lesu yn unig. A hwy
a gelasant, ac ni fynegasant
i neb y dyddiau hynny ddim
o'r pethau a welsent.
37 lí A darfu drannoeth, pan
ddaethant i waered o'r niyn-
ydd, i dyrfa fawr gyfarfod àg
ef.

38 Ac wele, gwr o'r dyrfa a
ddolefodd, gan ddywedyd,
.A.thraw, yr wyf yn attolwg i

ti, edrych ar fy mab; canys
fy unig-anedig yw.
39 Ac wele, y mae yspryd
yn ei gynameryd ef, ac j^itau
yn ddisymmwth yn gwaeddi

;

ac y mae yn ei ddryUio ef,

hyd oni falo ewyn; a braidd
yr ymedy oddi wrtho, wedi
iddo ei ysigo ef.

40 Ac mi a ddeisyfais ar dy
ddisgyblion di ei fwrw ëf

aUan ; ac nis gaUasant.
41 A'r lesu gan atteb a ddy-
wedodd, O genbeillaeth an-
ffyddlawn a throfaus, pa hyd
y Ijyddaf gjd à chwi, ac y'ch
goddefaf ? dwg dy fab yma.
42 Ac fel yr oedd efe et-

to yn dyfod, y cythranl a'i

rhwygodd ef, ac a'i dryUiodd

:

a'r lesu a geryddodd yr ys-

pryd aflan, ac a iachaodd y .

Ichgen, ac a'i rhoddes e'f a'r fyhêd i Jerusalem.
i'w dad,

!
52 Ac efe a ddanfonodd gen-

43 í A brawychu a wnaeth- ' hadau o flaen ei wyneb : a
ant oU gan fawredd Duw. ! hwy wedi rayned, a aethant i

Ac a phawb yn rhyfeddu am
j

niewn i dre'f y Samariaid, i

yr hoU bethau a wna«thai yr > barottôi iddo ef.

m

draddodir i ddwylaw dynion,
45 Eithr hwy ni wybuant y

gair hwn, ac yr oedd yn
guddiedig oddi wrthynt, fel

uas deallent ef: ac yr oedd
arnynt arswyd ymofyn âg ef

am y gair hn.
40 i: A dacU a gyfododd yn
eu plith, pwy a fyddai fwýaf
o honynt.
47 A'r lesu, wTth weled
nieddwl eu calon hwynt, a
gymmerth fachgennyn, ac
a'i gosododd yn ei ymyl,
48 Ac a ddywed(Kld wrth-

ynt, Pwy bynnag a dderbynio

ý bachgennyn hwn yn fy enw
1, sydd yn fy nerbyn i; a
phwy bynnag a'm derbynio i,

sydd yn derbyn yr hwn a'ni

hanfonodd i: ca'nys yr hwn
sydd leiaf yn eich plith cüwi
oll, hwnnw a fydd mawr.
49 t Ac loan a attebodd ac
a ddywedodd, Feistr, ni a
welsom ryw un yn dy enw di

yn bwrw allan gythreuUaid
;

ac a waharddasom iddo, am
nad oedd yn canlyu gyd â in.

50 A'r lesu a ddywedodd
wrtho, Na waherddwch iddo:
canys y neb nid yw i'n her-
byn, trosom ni y mae.
51 í A bu, pan gyflawnwyd
y dyddiau y cymmerid ef i

fynû, yntau a rotldes ei fryd
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53 Ac nis derbyniasant hwy l

ef, oblegid fod ei wyneb ef yn
tueddu tu a Jerusalem.
54 A'i ddisgyblion ef, lago
ac loan, pan welsant, a ddy-
wedasant, Arglwydd, a fynni
di ddywedyd o honom ani
ddyfod tân i lawr o'r nef, a'u
difa hwynt, megis y gwnaeth
Elias ?

55 Ac efe a drodd, ac a'u

cerj'ddodd hwynt ; ac a ddy-
wedodd, Ni wyddoch o ba
yspr>-d yr ydych chwi. i

56 Canys ni ddaeth Mab y
dyn i ddistrywio eneidiau
dynion, ond i'u' cadw. A hwy
a aethant i dref arall.

57 í A bu, a hwy yn myned,
ddy^yedyd o ryw un ar y
ffordd wrtho ef, Arglwydd,
mi a'th ganlynaf i ba le byu-
nag yr elych.
58 A'r lesu a ddywedodd
wrtho. Y mae gan y Jlwyn-
ogod ffauau, a chaìi adar yr
awyr nythod ; ond gan Fab
y dyn nid oes lle y rhoddo ei

ben i lawr.
59 Ac efe a ddywedodd wrth
un arall, Dilyu fi. Ac yn-
tau a ddýwedôdd, Arglwydd,
gâd i mi yn gyntaf fyned a
chladdu fy nhad.
60 Eithr yr lesu a ddywed-
odd wnho, Gàd i'r meirw
gladdu eu meirw : ond dos
di, a phregeiha deyrnas
Dduw.
61 Ac un arall hefyd a ddy-
wedodd, Mi a'th ddilynaf di,

O Arglwydd; ond gâd i mi
yn gj'ntaf ganu yn iach i'r

rhai sydd yn fy nli5'.

62 A'r lesu a ddywedodd
wrtho, Nid oes neb a'r sydd
yn rhoi ei law ar yr aradr, ac

IX. X.
yn edrych ar y pethau sydd
o'i «I, n gjmmwys i deyruas
Dduw.

PENNOD X.

n° euthu
1 CriH
ddeÿ d:

g'.iyrthiau, ac i breéethu ; ÌT yn ru
Thybuddio huíy i fûd vn ostyn^edie,

ac ym mha beth y eôrfdtddtnt : 21
yn d'iolch i w Dad am ei ras 23 yn
mtiwrygu dedwydd eyfiwr ei egiu-ys

25 yn dysgu y cyfTeithiwr y 'modd i

eaèl bywyd tragyvyddol, ac i gym-
meryd pawb yn eymmydog iddo, a' r

a fo ag eisieu ei drugaredd ef amo :

41 yn areyhoeddi Martha, ac yn
eanjnol ìídir ei ch tiaer hi.

WEDI y pethau hyn yr
ordeiüiodd yr Arglwyiid

ddeg a thri ugain eraiU hef-
yd, ac a'u danfonodd hwynt
bob yn ddau o flaen ei wyneb
i bob dinas a man lle yr oedd
efe ar fedr dyfod.
2 Am hynny efe a ddywed-
odd wrthynt, Y cynhauaf yn
wir sydd fawT, ond y gweith-
wyr j-n anaml: gweddiwch
gan hynny ar Arglwydd y
cynhauaf, am ddanfon allan
weithwyr i'w gyuhauaf.
3 Ewch : wele, yr wyf fi yn

eich danfon chwi fel yn ym
mysg bleiddiaid.

4 Na ddygwch gôd, nac
ysgrepan, nac esgidiau ; ac
iia ehj-ferchwch well i neb ar
y ffordd.

5 Ac i ba d bynnag jt
eloch i mewn, yn gyntaf d'y-

wedwch, Tangnefedd i'r tý
hwn.
6 Ac o bydd yno fab tang-

nefedd, eich tangnefedd a
orphwys arno: os amgen, hi
a ddychwel attoch chwi.
7 Ac yn y t hwnnw ar-

hoswch", gan fwytta ac yfed y



cyftyw bethau ag a çaffoch
gânddyrit: canys teilwng yw
i'r gweithiwr ei gyflog. íía
threiglwch o d i dý.
8 A pha ddinas bynnag yr

eloch iddi, a hwy yn eich
derbyn, bwyttêwch y cyfryw
bethau ag a rodder ger eich
bronnau

:

9 Ac iachêwch y cleifion a

yn fy nirmygu i, sydd yn
dlrmygu yr hwn a'na hanfon-
oddi.
17 H A'r deg a thri ugain a
ddychwelasant gyd â llawen-

i
ydd, gan ddywedyd, Ar-
glwydd, hyd yn nod y cy-

j

tureuliaidaddarostyngirini,

j

yn dy enw di.

I
18 Ac efe a ddyAvedodd

fyddo ynddi, a dywedwch
j

WTthynt, Mi a welais Satan
wrtliynt, Daeth teyrnas ruegis mellten, yn syrthio o"r
Dduw yn agos attoch.
10 Eithr pa ddinas bynnag

yr eloch iddi, a hwy heb eich
derbyn, ewch allan i'w heol-
ydd, a dywedwch,
11 Hyd yn nod y llwch, yr
hwn a lynodd wrthym o'ch
dinas, yr ydym yn ei sychu
ymaith i chwi: er hynny
gwybyddwch hyn, fod teyru-
as Dduw wedi nesâu attoch.
12 Eithr dywedaf wrthych,

,

niai esmwythach fydd i So-

]
dom yn y dydd hwnuw, nag
ì'r ddinas honno.
13 Gwae di, Chorazin ! gwae

di, Bethsaida! canys pe
gwnaethid yn T)tus a Sidon

y gweithredoedd nerthol a
wnaethpwyd yn eich phth
chui, hwy a edifarhasent er
ys talm, gan eistedd mewn
sachlîan a Ihidw.
14 Eithr esmwythach fydd i

Tyrus a Sidou yn y farn, nag
i cliwi.

15 A thithau, Capernaum,
yr hon a ddyrchafwyd liyd y
"nef, a dynnir i lawr hycì yn
uflTem.
16 Y neb sydd yn eich
gwrandaw chwi, sydd yn fy

ngwrandaw i; a'r neb sydíi

yn eich dirmygu chwi, sydd

19 'Wele, yr ydwyf fi yn
rhoddi i chwi awdurdod i

sathru ar seirph ac ysgor-
pionau, ac ar holl gryfder y
gelyn : ac nid oes dim a wnä
ddim niwed i chwi.
20 Eithr yn hyn na lawen-
hêwch, fod yr ysprydion wedi
eu darostwng i chwi ; ond
llawenhêwch yn hytrach, am
fod eich enwau yn ysgrif-
enedig yn y nefoedd.
21 H Yr awr honno yr lesu a
lawenychodd yn yr yspryd,
ac a ddywedodd, Yr wvf yn
dîolch i ti, O Dad, Arglydd
nef a daear, am guddio o
honot y pethau hyn oddi
wrth y doethion a'r deallus,
a"u datguddio o honot i rai

bychain: yn wir, O Dad;
oblegid felíy y gwelid yn dda
yn dy olwg di.

22 Pob peth a roddwyd i mi
gan fy Nhad: ac ni %vyr neb
pwy yw y Mab, ond y Tad;
na phwy yw y Tad, ond y
Mab, a'r neb y mynno y Mab
ei ddatguddio iddo.

23 1f Ac efe a drodd at ei

ddisgyblion, ac a ddywedodd
o'r neilldu, Gwn fýd y llyg-

aid sydd yn gweled y pethau
n fy nirmygu i ; a'r neb s<ld yr ydych chwi yn eu gweled :
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24 Canys yr vry{ yn dywedyd wele.d e/, a aeth o'r tu arall

i chwi, ewyllysio o lawer o heibio.

brophwydi a brenhinoeild
^

33 Eithr rhyw Samariad,
weled y pethau yr ydych

'

wrth j-nidaith, a ddaeth atto
chwi >Ti eu gweled, ac 'nis

]

ef : a' phan ei gwelodd, a
gwelsant; achlywedypethau

j

dosturiodd,
yr ydych chwi "yn eu clywed, I 43 Ac a aeth atto, ac a
ac nis clywsanL

I

rwyniodd ei archollion ef, gan
25 í Ac' wele, rhyw gyfreith- d\-wallt ynddynt olew agwin;
iwr a gododd. gan ei 'demtio

j

ac a'i gosododd ef ar ei

anifail ei hun, ac a'i dug ef

lletty, ac a'i hamgeledd-
ef, a dywedyd, Athraw,

.

beth a wnaf i gael etifeddu
bywyd tragywyddol ?

26 Yntau a ddywedodd
wrtho, Pa beth sydd ysgrif-

,

, , ,

enedig yn y gyfraith? pa
j

ddwy geiniog, ac a'w rhoddes
fodd y darlleni ?

27 Ac efe gan atteb a ddy-
wedodd, Ti a geri yr Ar-
glwydd dy Dduw â'th ho"

lletttwr, ac a ddywedodd
rtho, Cymmer ofal drosto:

a pha beth bynnag a dreul-
iech yn ychwaneg. pan ddel-

galon, ac â'th hoU enaid, ac ; wyf d'rachefn, mi a'i talaf i ti

â'th hoU nerih, ac â'th hoU
|

36 Pwy gan hynny o'r tri

feddwl ; a'th gj-mmydog fel ! hyn, yr ydwjt ti yn tybied ei

a ddjTredodd '

WTtho, Ti a attebaist yn lladron

fod yn gynimydog i'r hwn
- syrthiasai ym mhlith y

vn: gwna hyn, a bj-w

fyddi.

29 Eithr efe, j-n ewj'llysio ei

gyíìawnhâu ei hun, a ddy-
wedodd wrth yr lesu, A
phwy yw fy nghy'mmydog ?

yn mjned i waered' o Jeru-
salem i Jericho, ac a syrth-
iodd j-m mysg lladron

; y rhai
'

wedi ei ddìosg ef. a"t archohi,
a aethant ymaith, gan ei

adael j-n hanner marw.
31 Ac ar ddarawain, rhyw

offeiriad a ddaeth i waered y

37 Ac efe a ddywedodd, Yr
hwTi a wnaeth d'rugaredd âg
ef. A'r lesu am hj'nny a
ddywedixid wrtho, "Dos, a
gwna dithau yr un modd.

hwy jTi ym-

ílartha, a'i derbjTiiodd ef
i'w th.
39 Ac i hon jt oedd chwaer
a elwid Mair, jt hon hefyd a
eisteddodd wrth draed jt
lesu. ac a wrandawodd ar 'ei

ymadrodd ef.

Ond Martha oedd dra-
ffordd honno: a phan ei fferthus ynghylch llawer o

32 A'r un ffunud Lefiad glw^dd, onid oês ofal gennyt
hefyd, wedi dyfod i'r fan, a't am'i'm chwaer fy ngadael i
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fy hua i wasanaethu ? dywed
wrthi gan hyuny am fy

hfilpio.

41 A'r lesu a attebodd ac a
ddywedodd wrthi, Martha,
Martha, gofalus a thrafferth-
U3 wyt ynghylch llawer o
bethau

:

42 Eithr un peth sydd ang-
enrheidiol : a Mair a ddewis-
odd y rhan dda, yr hon ui

ddygir oddi arni.

PENNOD XI.
1 Crist yn dysgu gweddio ; a hynny
heb ddiffyeio: 1 1 pan sicrháu y
rhydd Duw feüy > ni bethau da. 14
iyrth fwTW altan gythraul mud, y
mae tfc yn ceryddu y Phariseaid

fendigedig: 29 oc yn'pregeihu f r
bobí; 37 ac yn artn/hoeddi ffug

yigrifenyddion cyfreithwyr.

ABÜ, ac efe mewn rhyw
fan yn gweddîo, pan

l)eidiodd, ddywedyd o un o'i

ddi.sgybhon wrtho, Arglwydd,
dy.sg i ni weddio, megis ag y
dysgodd loan i'w ddisgyblion.
2 Ac efe a ddyw'edodd wrth-

ynt, Pan weddîoch, dywed-
wch, Ein Tad yr hwn wyt yn
y nefoedd, Sancteiddier dy
enw. Deued dy deyrna-s.

Gwneler dy ew^llys, megis
yn y nef, felly ar y ddaear
hefýd.
3 Dyro i ni o ddydd i ddydd

ein bara beunyddiol.
4 A maddeu i ni ein pech-
odau : canys yr ydj-m ninnau
yn maddeu i bawb sydd yn
ein dyled. Ac nac arwain ui

i brofedigaeth ; eithr gwared
ni rhag drwg.
5 Ac efe a ddywedodd wrth-

ynt, Pwy o hohoch fydd iddo

X. XI.

gyfaiU, ac a â atto hanner
nos. ac a ddywed wrtho,
g>'faill, moes i mi dair torth
yn echwyn

;

6 Canys cyfaill i mi a ddaeth
atlaf wrtli ymdaith, ac nid
oes gennyf ddim i'w ddodi
ger ei fron ef

:

7 Ac yntau oddi mewn a
ettyb ac a ddywed, íía flina

ü : yn awT y mae y drws yn
gauad, a'ra plant gyd â mi yn
y gwely ; ni allaf godi a'u
rhoddi i ti.

8 Yr wyf yn dywedyd i chwi,
Er na chyfyd efe a rhoddi
iddo, am ei fod yn gyfaill

iddo ; etto o herwydd ei

daemi, efe a gyfyd, ac a rjdd
iddo gynnifer ag y sydd arno
eu hei.'iieu.

9 Ac >T ydw3'f yn dywedyd i

chwi, Gofynwch, a rhoddir
i chwi ; ceisiwch, a chwi
a gewch ; curwch, ac fe a
agorir i chwi.
10 Canys pob un sydd yn

gofyn, sydd yn derbyn ; a'r

neb sydd yn ceisio, sydd yn
cael ; ac i'r hwn sydd yn
curo, yr agorir.

11 Os bara a ofyn mab i un
o honoch chwi sydd dad, a
ddyry efe garreg iddo? ac os
pysgodyn, a ddyry efe iddo
sarph yn lle pysgoUyn ?

^
12 Neu os gofyn efe v\y, a
ddyry efe ysgori)ion iddo ?

13 Ôs cliwychwi gan hynny,
y rhai ydych ddrwg, a fedr-

wch roi rhoddion da i'ch

plant chwi ; pa famt mwy y
rhydd eich Tad o'r nef yr
Yspryd Glân i'r rhai a ofyno
ganddo?
14 í Ac yr oedd efe yn bwrw

allan gythraul, a hwnnw
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oedd fud. A bu, wedi i'r

cythraul fyned allan, i'r mud-
an lefaru ; a'r bobloedd a
rj'feddaísant.

15 Eithr rhai o honynt a
ddywedasant, Tn^'y B'eelze-

bub.pennaeth y cythreuliaid,

y mae efe yn bwTw allan
çythreuliaid.

16 Ac erail!, gan ei demtio,
a geisiasant ganddo arwydd
o'r nef.

17 Yntau, yn gwybod eu
meddyliau h«"ynt, a ddywed-
odd wrthynl, Pob têymas
wedi ymrannu yn ei herbyn
ei hun, a anghyfanneddir ; a
th yn erbjTi tý, a syrth.

18 Ac os Satan hefyd sydd
wedi j-mrannu yii ei erbyn ei

hun, pa fodd y saif ei deymas
ef ? gan eich bod yn dywed-
yd, mai trwy Beêlzebub yr
w\'f fi yn bwrw allan gy-
threuUai'd.

19 Ac os trwj' Beelzebub yr
wyf ti yn bwrw allan gy-
threuUaid. trwy bwy y mae
eich plant chwi yn eu bwTW
hwynt aUan? am hynny y
byJdant hwy yn famyr
arnoch chwi.

Eithr os myfi trwy f\-s

<r ydwyf yn bwTW aU.àn
gj-thre'uUaid, dîammeu ddj--

fjd teymas Dduw attoch
chwi.
•21 Pan fyddo un cryf arfog
yn cadw el neua<ìd. y mae >r
hyn sydd ganddo mewn hedd-
wch

:

22 Ond pan ddêl un cryfach
nag ef amo, a'i orchfygu, efe

a ddwg ymaith ei hoU arfog-
aeth ef yn jt hon yx oedd yn
ymddiried, ac a ran ei an-
rhaith ef.

23 Y neb nid yw gyd â mi,
sydd yn fy erbyn: a'r neb
nid yw yn casglu gyd â mi,
sydd yn gwasgani.
24 Pan êl yr yspryd aflan

allan o ddyn, efe a rodia
mewn Ueoedd sychion, gan
geisio gorphwysd'ra : a phryd
na chaffo, efe' a ddywed, Mi
a ddychwelaf i'm t o'r Ue y
deuthum allau.

25 A phan ddèl, y mae yn
ei gael wedi ei ýsgubo a'i

drefnu.
•26 Yna jr â efe, ac y cym-
mer atto saith yspryd eraiU
gwaeth nag ef ei huri ; a h^vy

a ânt i mewn, ac a arhoeant
yno: a diwedd y dyn hwnnw
'fydd gwaeth na'i ddechreuad.
27 H A bu, fel yr oedd efe yn
dywedyd hyn, rhyw wraig o'r

dyrfa à gododd ei Uef, ac a
ddywedodd wrtho, Gwn fyd

y 'groth a'th ddug di, a'r

bronnau a sugnaist.

28 Ond efe a ddywedodd,
Yn hytrach gwýn fyd y rhai
sydd yn gwrandaw gair Duw,
ac yn ei ga.lw.

29 ^ Ac wedi i'r bobloedd
ymdyrra yiighyd, efe a dde-
'chreiiodd'ddyedyd, Y gen-
hedlaeth hon sydd ddrwg : y
niae hi yn ceisio arwj'dd ; ac
arwydd ni roddir iddi, ond
anvydd Jonas y prophwyd

:

30 C'anys fel bu Jonas yn
arwvdd "i'r Ninifeaid, feUy y
byd'd Mab y dyn hefyd i*r

genhedlaeth hon.
31 Brenhines y dehau a gyf-
yd yn y fam gyd à gwr y
gen'hedlaeth hon, ac a'u con-
demnia hwynt; am iddi hi
ddj-fod o eithafoedd y ddaear
i wTandaw doethineb Solo-
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nion : ac wele un mwy na
Solomon yma.
32 Gwr Ninife a godant 1

fynu yn y farn gyd â'r gen-
hedlaeth hon, âc a'i con-
demniant hi ; am iddynt
«Jifarhâu wrth bregeth Jo-
na-s : ac wele un mwy na
Jonas yma.
33 Ac'nid yw neb wedi goleu

eitiir ar ganhwyllbren, fel y
gallo y rhai a ddelo i mewn
weled y goleuni.
34 Canwyll y corph yw y

llygad : am hynny pan iyddo
ú'y lygad yn syml, dy holl
gorph hefyd fydd oleu; ond
pan fyddo dy lygad yn ddrwg,
dy gorph hefyd fydd tywyll.

35 Edrych am hynny rhag
i'r goleuni sydd ynot fod yn
dj'^yyllwch.

36 Ûs dy hoU gorph gan
hynny »ÿdd oleu, heb un
rhan dywyll ynddo, bydd y
cwbl yn oleu. megis pan fo
canwyll à'i Uewyrch yn dy
oleuo di.

37 f Ac fel yr oedd efe yn
Ilefaru, rhyw Pharisead a
ddymunodd amo giniawa gyd
âg ef. Ac wedi iddo dd>fod
i mewn, efe a eisteddodd i

fwytta.
38 A'r Pharisead pan wel-
odd, a ryfeddodd nad ym-
olchasai efe yn gyntaf o ffaen
ciniaw.
39 A'r Arglwydd a ddywed-
odd wrtho, Yn awr chwychwi
y Phariseaid ydych yn glan-
"hâu y tu allan i'r cwppan a'r

ddysgl; onil eich tu mewn
sydd yn Ilawn o drais a dryg-
ioni.

40 ynfydion, onid yr hwn
a wnaeth yr hyn sydd oddi
allan, a wnaeth yr hyn sydd
o fewn hefyd ?

41 Tn hytrach rhoddwch
elusen o'r 'pethau sydd gen-
nych : ac wele, pob peth sydd
lân i chwi.
42 Eithr gwae chwi y Phari-

seaid ! canys yr ydych chwi
yn degymmu y mintys, a'r

ryw, a phob Uysieuyn, ac yn
myned heibio i farn a chariad
Duw. Y pethau hyn oedd
raid eu gwneuthur, ac na
adewid y Ileill heb wneuthur.
43 Gwae chwi y Phariseaid !

i

canys yr ydych yn caru y i

prif-gadeiriau yn y synagog-
|

au, a chyfarch yn y march-
1

nadoedd.
44 Gwae chwi, ysgrifenydd- i

ion a Phariseaid, ragrithwyr

!

ara eich bod fel beddau an-
amlwg, a'r dynion a rodiant
amynt heb Vfyhoú. oddi wrth-
ynt.

45 t Ac un o'r cyfreithwyr a
attebodd ac a ddy^vedodd
WTtho, Athraw, wrth ddy-
wedyd hyn. yr wyt ti yn ein
gwaradwyddb ninnau hefyd.

46 Yntau a ddywedodd,
Gwae chwithau hefyd, y cyf-

,

reithwyr ! canys yr ydych yn
llwjtho dynion â beichiau

'

anhawdd eu dwjn, a chwi
nid ydych yn cyffwrdd f'-

yr ydych yn adeiladu beddau
y prophwydi, a'ch tadau chwi I

a'u lladdodd hwynt. '

48 Yn wir yr y'dych yn tyst- I

iolaethu, ac yn gyd-foddlawn
i weithredoedd eich tadau:
canys hwynt-hwy yn wir a'u^
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lladdasant hwy, a chwithau
ydych y-n adeilädu eu beddau
hwynt'
49 Am hjTiny hefyd y dy-
wedodd doethineb Duw, An-
fonaf attynt brophw\-di ac
apostoliori, a rhai o ho'nynt a
laddant ac a erlidiant

:

50 Fel y gofjTier i'r genhedl-
aeth hon waed yr holl bro-
phwydi, \T hwn a dywalltwjd
ddechreuad y b.vd ;

51 waed Âbe'l hyd waed
Zacharias, yr hwn a 'ladd^rjd
rhwng VT allor a'r deml : dìâu
meddaf 1 chw, GofjTiir ef i'r

genhedlaeth hon.
53 Gwae chwychwi, y cvf-
reithwyr ! canys chwi a ddyg-
asoch ymait'h agoriad ' y
gwybodaeth: nid aethoch "i

mewn eich hunain, a'r rhai
oedd jTi myned a wahardd-
asoch chwi.
53 Ac fel yr oedd efe vn dv-
wedyd y pethau h.ra wrthjiít,

y dechreuodd y'r ysgrifen-
yddion a'r Phariseii,id fod
yn daer iawn amo, a'i an-
nog i j-madrodd am lawer o
bethau

;

54 Gan ei gynllwyn ef, a
cheisio hela rhyw beth o'i
ben ef, i gael acliwyn amo.

PENÎfOD XTI.
1 Critt tm pree-ethu i'tr ddiêeybiiim am
ochel Thagrith, ac ojh tcrth ddatean
e» athraiL-iarth ef: 13 yn rhybuddio
y loU i ochelyd oyhydd-dra, trwy
ddammee y gier eoludoe a adeilad.
-
" ì yietiboTÌau mury. 22 A'í wasan-

I

54 Rhaid i'r hohl dderbyn yr amser

I

hwn rai, 58 oblegid peth ofnaáu-y

I

'\r'S 7 cj-famser, wedi i

I X fjrddiwn o bobl ym-
gasglu ynghyd, hyd oni ym-

' sathrai y naiU y Uall, efe a
,
ddechreuodd ddywedyd wrth

' ei ddisgyblion, Yn gyntaf,
gwyüwch amoch rhag sur-

:
does y Phariseaid, yr hwn y

w

I
rhagrith.

, 2 Canys nid oes dim cudd-
iedig, a'r nas datguddir ; na
dirgel, a'r nis gwybyddir.
3 Am hjnnypa'bethau byn-
nag a ddywedasoch yn y ty-
%vyUwch, a gly\vir yn y goleu ;

a'r peth a ddyvvedasòch yn y
glust mewn ystafeUoedd, a
bregethir ar bennau tai.

4 Ac yr wyf yn dywedyd
wrthych, fy nghj-feiUion, Nac
ofnwch y rhai sydd yn lladd
y corph, ac wedi hj'nny heb
ganddj'nt ddim inwy i'w
wneuthur.
5 Ond rhag-ddangosaf 1 chwi
pwy a ofnwch: Ofnwch jt
hwTi, wedi y darflFo iddo lad'd.

, i euro, pa'bryd bm'... ,

41 y dylai eurimdozion CTÌ,t edryeh
ar eu siart, 49 a ditgn-yl am er:id.

I

chwi, Hwnnw a ofnwch.
;

6 Oni wert^hir pump o adar

j

y tô er dwy fîyrUng ? ac nid

I

oesunohonj-ntmewnanghùf
: ger bron Duw.
1 7 Ond y mae hyd yn nod
i

blew eich pennau chwi yn
i gji'rifedig oU. Am hjTiny nac
j
ofnwch : jt ydych 'chwi j-n

weU na Uawer o adar y tò.

8 Ac meddaf i chi, Pw>-
bynnag a'm haddefo i ger

i

bron dynion, Mab y dyn
, hefyii a'i haddef yntau ger
I bron angelion üuw.
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9 A'rhwn a'm gwado i ger
bron dynion, a wedir ger
bron angelion Duw.
10 A pbwy bynnag a ddy-
wedo air yn erbyn Mab y
dyn, fe a faddeuir iddo : eithr

i'r neb a gahlo yn erbjTi yr
Yspryd Glân, ni'faddeuir.

11 A phan y'ch dygant i'r

synagogau, ac aí y llywiawd-
wyr, a'r awdurdodau, na ofel-

Wch pa fodd, neu pa beth a
attehoch, neu beth a ddy-
wedoch

:

12 Canys yr Yspryd Glân a
ddysg i chwi jn yr awr hon-
no beth sydd raid ei ddy-
wedyd.
13 í A rliyw un o'r dyrfa a
ddywedodd wnho, Athraw,
dywed wrth fy mrawd am
rannu â myfi jt etifeddiaeth.
14 Yntau a ddywedodd
wrtho, Y dyn, pwy a'm gos-
ododd i yn fernwr neu yn
rhannwr ârnoch chwi ?

15 Ac efe a ddywedodd wrth-
ynt, Edrychwch. ac ymogel-
wch rhag cybydd-dod : canys
rild yw bywyd neb yn sefyll

ar amlder y pethau sydd
ganddo.
16 í Ac efe a draethodd
wrthynt ddammeg, gan ddy-
wedyd, Tir rhyw wr goludog
a gnydiodd yn dda.
17 Ac efe a ymresymmodd
ynddo ei hun, gan ddj'wedyd,
Beth a wnaf, am nad oea
gennyf le i gasglu fy ffrwyth-
au iddo 7

18 Ac efe a ddywedodd, Hyn
a wnaf: Mi a dynnaf i lawr
fy ysguboriau, ac a adeiladaf
rai mwj' ; ac yno y casglaf fy

hoU ffrwythau, a'm dà.

t
TP A dywedaf wrth fy enaid.

I. XIL
Fy enaid, y mae gennyt ddâ
lawer wedi eu riioi i gadw
dros lawer o flynyddoedd:
gorphwys, bwytta, f, bydd
lawen.
20 Eithr Duw a ddywedodd

wrtho, ynfyd, y nos hon y
gofynant dy enaid oddi wrth-
yt; ac eiddo pwy fydd y
pethau a barottoaist ?

21 Pelly y mae yr hwn sydd
yn trj'sori iddo ei hun, ac nidw gÿfoethog tu ag at Dduw.
22 í Ac efe a ddywedodd
wrth ei ddisgyblion, Am hyn
yr wj'f yn dywedyd wrthych,
xía chymmerwch ofal am
eich bywj-d, beth a fwyt-
taoch; nac am eich corph,
beth a wisgoch.
23 Y mae y bywyd jti fwy

na'r yniborth, a'r corph yn
fwy na'r diUad.
24 Ystyriwch y brain : canys
nid ydnt yn hau nac yn
medi; i'r rhai nid oes gell

nac ysgubor ; ac y mae Duw
yn eu porthi hwynt: o ba
faint mwy yr ydych chwi yn
wellna'r adar?
25 A phwy o honoch, gan
gymmeryd gofal, a ddichon
chwanegu un cufydd at ei

faintioli ?

26 Am hynny, oni ellwch
wneuthur y peth lleiaf, pa-
ham yr ydych yn cymmeryd
gofal am y lleill ?

27 Ystyriwch y lili, pa fodd

y maent yn tyfu ; nid ydynt
jTi llafurio, nac yn nyddu : ac
yr wyf yn dywedyd i chwi, na
wisgwyd Solomon yn ei holl

ogoniant fel un o'r rhai hyn.
28 Ac 08 yw Duw felly yn

dilkidu y Ilysieuyn, yr hwn
sydd heddyw yn y maes. ac y
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fory a deflir i'r ffwm : pa
,

38 Ac os daw efe ar >i .ídi

faint mwy j/ düiada efe chwy- ' wyliadwriaeth, ac os ar y
chwi, O rai o ychydig ffydd ? ;

òn-dedd w^liadwTiaeth y daw,
29 Chwithau na cheisiwch a'u cael hwynt felly, gwn eu
bethafwyttaoch.neu pa beth byd y g^veision hynny.
a j-foch ; ac na fyddwch am- ,

.39 A hyn gw^byddwch, pe
mheüus. gwybuasai gwr y t pa awT y
30 Canys y pethau hyn oU y deuai y lleidr, efe a w^liasai,

mae cenhêdloedd y byd yn ac ni adawsai gloddio ei dý
eu hargeisio: ac y mae eich trwodd.
Tad chwi yn gT\-ybod fod 40 A chwithau gan hynny.
arnoch chwi eisieu y pethau
h^-n.

31 ^ Yn hytrach ceisiwch
dejTnas Dduw ; a'r pethau
hy'n oU a roddir i chwi yn
chwaneg.

byddwch barod : canys }t awr
ni thybioch, y daw Mab y
dyn.
41 ' A Phetr a ddywedodd
wrtho, Arglwj-dd, ai wrthym
- - — ^yi t,i yjj dywedyd

32 Nac ofna, braidd bychan: ddarnmeg hon, ai wrth bawt
cany.s rhyngodd bodd i ch i Lefydî
Tad" roddi i chwi y deymas. I 42 A'r Arglwydd a ddj-wed-

Gwerthwch jt hyn
gennych, a rhoddwch elusen:
gwnewch 1 chwi byrsau

'
i heneid

"

yn y nefoedd^ ,

dderfydd, lle ni ddaw lleidr

yn agos, ac ni lygra prjf.

34 Canys Ue y mae eich

odd, Pw7 yw y goruchw^Uwr
ffyddlawn a phw^Uog', yr

n a esyd ei arglwydd ar ei

jIu, i roddi c
'"

"
'

iddynt mewn pryd
43 Gwýn ei fyd y gwas hwn-
nw, yr hwn y caiff ei ar-

glwjdd ef, pan ddêl, yn
trj'sor chwi, yao y bydd eich g\vneuthur feUy.

calon hefyd. j
44 Yn wir meddaf i chwj,

35 Byddêd eich Iwynau wedi
[
Efe a'i gesyd ef ÿn Uywodr-

eu tíjTnwregísu, "a'c can- !
aethwr ar gwbl a'r y sydd

hwyUau wedi 'eu goleu : 1 eiddo.
36 A chwithau yn debyg i ' 45 Eithr os dywed y gwas
ddynion jti disg\\7l eu har- hwTinw yn ei galon, Y mafc
gl'ydd,pabryd y dychwel o'r fy arglwydd jti oedi dyfod ; a

'thior ; fel pan ddelo a dechreu cur'o y gweision a'

churo, yr agoront iddo yn
ebrwydd.
37 Gwn eu byd y gweision
hynny, y rhai a' ga'iff eu har-
glwydd, pan ddêl, yn neffro

:

niorwynion, a bwytta ac yfed,
a med'dwi

:

46 I)aw arglwydd y gwas
hwnnw mewn dydd nad yw
efe yn disgwyl, ac ar awr nad

yn wir, meddaf i c'hwi, efe a yw efe yn gwjbod, ac
ymwregysa, ac a wna iddynt gwahana ef, ac a esyd ei ran
eistedd i lawT i fwjtta. ac a ef gyd â'r anffyddloniaid.
ddaw, ac a wasanaetha amynt |

47 A'r gwas hwnnw, jt hwn
hwy. a wybu ewyllya ei arglwyddj
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ac nid ymbarottôdd, ac ni
wnaeth yn ol ei e^^yllys ef, a
gurir á llawer ^oíMiod.
48 Eithr yr hwn ni N^ybu, ac
a wnaeth bethau yn haeddu
ffonnodiau, a gurir âg ycli-

ydig ffonnodiau. Ac i bwy
l>ynnag y rhoddwyd llawer,

llawer a ofynir ganddo; a
chyd a'r neb y gadawsant
lawer, ychwaneg a ofynaut
ganddo"
49 T Mi a ddeuthum i fwrw
tân ar y ddaear: a pheth a
fynnaf 03 cynneuwyd ef eis-

oes?
50 Eithr y mae gennyf fed-

ydd i"m bedyddio âg ef ; a-:

mor gyfyng yw arnaf hyd oni
orphener

!

61 Ydych chwi yn tybied
mai heddwch y deuthum i

i'w roddi ar y ddaear ? nag ê,

meddaf i chwi ; ond yn
hytrach ymrafael

:

52 Canys bydd o hyn allan
bump yn yr un t wedi ym-
rannii, tri'yn erbyn dau, a
dau yn erbyn tri.

53 Y tad a )-mranna yn
erbyn y mab, a'r mab yn
erbyn y tad, y fam yn erbyn
y ferch, a'r ferch yn erbyn y
'fam ; y chwegr yn erbyn ei

g\vaudd, a'r waudd yn erbyn
ei cliwegr.

54 1" Ac efe a dd^'wedodd
hefyd wrth y bolìloedd, Pan
weloch gwminwl yi\ coJi o"r

gorllewin, yn y fan y dywed-
wch, Y mae cawod yn dyfod

:

ac felly y mae.
55 A phan uch y deheu-

xri, XIII.

fedrwch ddeall wynebpryd y
ddaear a'r wybr : ond yr am-
ser hwn, pa fodd nad ydych
yn ei ddeall ?

57 A phaham nad ydych, îe,

honoch eich hunain, yn
bamu yr hyn sydd gytìawn ?

58 T Canys tra fyddech yn
myned gyd â'th wrthwynebwT
at Ij-wodraethwr, g\vna dy
oreu ar y ffordd i gael myned
yn rhydd oddi wrtho; rhag
iddo dy ddwyn at y barnwr,
ac i'r barnwr dy roddi at y
swyddog, ac i'r swyddog dy
daflu y'ngharchar

:

59 Yr wyf yn dywedyd i ti,

Nad âi di ddira oddi yno,
hyd oni thelych, îe, yr hatiiug
eíthaf.

PENNOD XIII. .

1 Crist yn preeethu edi/eirwch, terth

frospedteaeth 'y Galiìeaid, ac eraill.

6 y ffigysbren diffrtoyth ní ehaif
sefull. 1 1 Critt yn iacháu y wrai^
oedd wedi erymmu; 18 yn dangos
galluo^ weithrediad y eair yne
nehalánnau ei ethoìèdi«ion , trtfy

turdues .-24 yn annoe ifyned i meum
tniy y porth cufyne 31 ae yn
argyhoeddi Herod, a Jeruialem.

aC 3t oedd yn bresennol y
jHL cyfamser hwnnw rai yn
mynegi iddo am y Gaüleaid,

y rhai y cymmysgasai Pilat

eu gwaed ynghyd à'u ha-
berthau.
2 A'r lesu gan atteb a ddy-
wedodd wrthynt, Ydych chwi
yn tybied füd y Galileaid hyn
yn bechaduri'aid mwy na'r

holl Galileaid, am iddynt
ddìoddef y cyíryw bethau ?

3 Nac oe/^ldynt, meddaf i

chwi: eithr, onid edifar-

hêwch. chwi a ddifethir oll

yn yr un niodd
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4 Neu y deunaw hjTiny ar y

j

rhai y syrthiodd y t\vT yn
|

Siloain, ac a'u lladdodd
hwynt : a ydych chwi yn tyb-

ied eu bod hwy yn bechadur-
iaid rawy na'r "hoU ddjTiion

;

oedd yn cyfauneddu yn Jeru-
saleni ?

5 Nac oeddynt, meddaf i

chwi: eithr, onid edifar-

hêwch. chwi a ddifethir oU
yn yr un modd.
6 í Ac efe a ddywedodd y
ddammeg hon : Ÿr oedd gaii

un ífigysbren wedi ei blannu
yn ei w'iuîlan ; ac efe a ddaeth
i geisio ffrwyth arno, ac nis

,

cafodd.
i

7 Yna efe a ddywedodd wrth

y gwinllannydd, Wele, tair I

blynedil jt ydwj-f yn dyfod,
i

ga'n geisiô ffrwyth àr y íBgys- '

bren hwn ; ac nid ydwj'f yn
cael divi : torr ef i lawr ; pa-
ham y mae efe yn diffrwytlio

y tir
?'

8 Ond efe gan atteb a ddy-
wedodd wrtho, Arglwydd, i

gâd ef y flwyddyn hon
hefyd, hyd' oni ddafffo i mi

i

gloddio ô'i amgylch, a bwrw
tail:

i

9 Ac os dwg efe ffirwyth, da :

onid ê, gwedi hynny torr ef
i lawr.

10 Ac \T oedd efe yn dysgu
yn un ' o'r synagogau ar y
Sabbath. '

j

11 í Ac wele, yr oedd gwraig
ag jTiddi yspn-d gwendid
ddeunaw mlynedd, ac oedd
wedi cyd-grymmu, ac ni allai

hi mewn modd yn y byd ym-

12 Pan welodd jt lesu hon,
efe a'i galwodd hi atto, ac a
ddywedodd wrthi, Ha wraig

.

riiyddhâ\vj'd di oddi wrth dy
wendid.
13 Ac efe a roddes ei ddwj--
law arni : ac j-n ebrwydd hi a
uniawnwyd, äc a ogoneddodd
Dduw.
14 A'r arch-synagogj'dd a
attebodd yn ddigUawn. am
i'r lesu iachâu ar y Sabbath,
ac a ddywedodd «ith y bobl,
Cnwe diwrnod sj'dd, yn y
rhai y dylid gweithio: ar y
rhai hyn'gan hynny deuwch,
a iachàer chwi: ac nid ar y
dydd Sabbath.
15 Am hynny yr Arglwydd

a'i hattebodd ef, ac a ddy-
wedodd, ragrithiwT, oni
ollwng pob un o honoch ar y
Sabbath ei ch neu eí asyn
o'r preieb, a'i arwain i'r dwfr ?

16 Ac oni ddylai hon, a hi
yn ferch i Abraham. yr hon
a rwymodd Satan, wele, ddeu-
naw mlj'nedd, gael ei rhj'dd-
hâu o'r rhwjm hwn ar y dydd
Sabbath ?

17 Ac fel yr oedd efe j-n dy-
wedyd y pethau hj'n, ëi höll
wrthwynebwyr ef a'gj'wilydd-
ia.sant : a'r holl bobl a lawen-
ychasant am yr hoU bethau
gogoneddus a wnaid ganddo.
18Í Ac efe a ddj-wedodd, 1
ba beth y mae teyrnas Dduw
yn debyg ? ac i ba beth y
cyffelybaf hi ?

19 Tebyg yw i ronj-n o had
mwstard, yr hwn a gymmer-
odd dyn, àc a'i hauodd j'u ei

ardd;"ac efe a gj-nnyddodd,
ac a aeth yn bren rnawT, ac
adar jt awj-r a nythasant yn
ei ganghen'nau ef.

20 A thrachefn y dywedodd,
I ba beth y cvffelj'baf dejTnas
Dduw ?
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21 CyfiFelyb yw i surdoes, yr 1 30 Ac wele, olaf ydyw y rhai

hwn a gymmerodd gwTaig. ac ' a fyddant flaenaf, a blaenaf

a'i cuddiodd mewn tri niesur ydyw y rhai a fyddant olaf. >

o flawd, hyd oui surodd y ]

31 It Y dwthwn hwnnw y
|

cwbl oU. daeth atto ryw Phariseaid, i

22 Ac efe a dramwyodd trwy gan ddywedyd wrtho, Dos î

ddinasoedd a threfi, gan allan, a cherdda oddi yma:
athrawiaethu, ac ymdeithio I canys y mae Herod yn ewyll-

tu a Jerusaietn. 1 ysio dy ladd di.

í A dywedodd un wrtho,
i

32 Ac efe a ddywedodd wrth-
Arglwydd, ai ychydig yw y ! ynt, Ewch, a dywedwch i'-

rhai cadwedi_
ddywedodd wrthynt,
24 Ymdrechwch am fyned i

mewn trwy y porth cyfyng:
canys llawer, meddaf i chwi,

a geisiant fyned i mewn, ac
nis gallant.

cadnaw hwnnw, Wele, yr wyf
yn bwrw allan gythreuliaid,

ac yn iachâu heddyw ac y
fory, a'r trydydd dydd y'm
perffeithir.

33 Er hynny rhaid i mi ym-
daith heddyw ac y fory,

'

25 Gwedi cyfodi gwr y t, a I thrennydd : canys ni all fod

chau y drws, a declireu o
I y derfydd am brophwyd allan

honoch sefyll oddi allan, a I o Jerusalem.
churo y drws,gan ddywedyd,

| 34 O Jerusalem, Jerusalem,
Arglwydd, Arglwydd, agor i

i yr hon wyt yn lladd y pro-" ^. . ,. pjj,vy(ji a,c yn Jlabyddio y rhaiiddo yntau atteb a dy-

wedyd wrthych, Nid adwaen
ddim o honoch o ba le yr

ydych

:

26 Yna y dechreuwch ddy-
wedyd, Ni a fwyttasom ac a
yfasom yn dy ydd di, a thi

a ddysgaist yn ein heolydd ni.

27 Ac efe a ddywed, Yr wyf
yn dywedyd i chwi, Nid ad-

waen chwi o ba le ýr ydych

:

ewch ymaith oddi wrthyf,

chvd holi weithredwyr anwir-

edd.
28 Yno y bydd wylofain a
rhingcian dannedd, pan wel-

och Abraham, ac Isaac, a
Jacob, a'r holl brophwydi, yn
nheymas Dduw, a chwithau
wedi eich bwrw allan.

29 A daw rhai o'r dwyrain,
ac o'r gorllewin, ac o'r gog-
ledd, ac o'r dehau, ac a eis-

teddant yn nheyrnas Dduw.

_ anfonir attat: pa sawl

gwaith y mynnaswn gasglu

dy blant ynghyd, y modd v
casgl yr iûr ei chywion dan ei

hadenydd, ac nis mynnech

!

35 "Wele, eich t a adewir i

chwi yn anghyfannedd. Ac
yn wir yr wjf yn dywedyd
wrthych, Ni welwch fi, hyd
oni ddêl vr amser pan ddy-
wedoch, Bendigedig yw yr

hwn sydd yn dyfod yn enw
yr Arglwydd.

PENNOD XTV.
2 Crist yn inchdu y dropsi

bath: Tyndyse\

' Id «
i-ntuthur

ostynee
r tlod.

,
i ddwyn eu eroei, í
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iteir,- rhae iddyrU tney eyj-jl'jdd

nrthio oddi tcrtho ar oi hynny, 34 o

nynedvngwUddilé!,ftihaìenwedi
eolUei,

BU hefs'd, pan ddaeth efe

id liu o bennaetliiaid y
Phariseaid ar y Sabbath, i

fwytta bara, iddynt hwyihau
ei wylied ef.

'2 Ac wele, yr oedd ger ei

fron ef ryw diiyn yu giaf o'r

dropsL
3 A'r Tesu g-an atteb a lefar-

i>dd wrth y cyfreithnyr aT
Phariseaid, gin ddy^vedyd.
Ai rhydd iachàu ar y 6ab-
bath?
4 A thewi a wnaethant. Ac

efe a'i cymmerodd atto, ac
a'i hiachâodd ef. ac a'i go-
llyngodd yniaith ;

3 Ac a' attebodd iddynt
hw}i,hau, ac a dd>-wedodd,
Asÿn neu ch pa uu o honoch
a syrth i bwll, ac yn ebrwycid
ni8 tyn ef ailan ar y dydd
Sabbáth ?

6 Ac ni allent roi atteb yn
ei erbyn ef am y pethau hyn.

1 7 í Ac efe a ddywedodd wrth

y gwahoddedigion ddammeg,
pan ystyriodd fel yr oeddynt
yn deis yT eisteddleoedd
uchaf ; gan" ddywedyd wnh-
ynt,
8 Pan y'th wahodder gan
neb 1 neithior, nac eistedd yn
y lle uchaf, rhag bod un
.-inrhydeddusacli na thi wedi
ei wahodd ganddo

;

) 9 Ac i hwn a'th wahoddodd
,
di ac yntau ddyiod, a dy-
wedyd rthyt, Djto le i hwri

;

; ac yna dechreu' o honot ti
' trwv gywüydd gymmer)-d y
j
lle i'saf.

I

10 Eithr pan y'th wahodder.

XIV.
]

d08 ac eistedd yn y Ue isaf ; ,

fel pan ddelo yr hwn a'th i

wahoddodd di. y gallo efe

ddywedyd \mhyt, F cyfaill,

eistedd yn uwch i f>"nu : jma
|

y bydd í ti glod y'ngydd y i

"rha'i a eisteddant gyd à thi ar
|

y bwrdd.
11 Canyspob un a"r a'idyrch-
afo ei hún, a ostyngir; a'f hwn
sydd yn ei ost-ng ei hun, a

j

ddyrchefir.
12 í Ac efe a ddywedodd
hefyd wnh yr hwn a'i gwa-

|

hoddasai ef, Pan WTielych 1

giniaw neu swpper, na alw I

dv gyfeillion, na'th frodyr,

ná'th geraint, na'íA gymmyd-
ogion goludog ; rhag iddynt
hwythau eilchwyl dy wahodd
dithau, a gwneuthur taledig-

aeth i tL

13 Eithrpanwnelychwledd,
galw y tlodion. jT 'eîryddion,
V clofiâon, V deiûion

:

"l4 A dedwydd fyddi; am
nad oes ganddynt ddtm i dalu
i ti : canys fe a delir i ti yn
adgyfodi'ad y rhai cyflawn.
15 í A phan glywodd rhyw
un o'r rhai oedd yn eistedd
ar y bwrdd y pethau hyn, efe
a ddywedodd wrtho, Gwfn ei

fyd y neb a fwyttao fara ^m
riheyrnas Dduw.
16 Ac yutau a ddywedodd

WTtho, Rhyw wr a' wuaeth
swpper ma'wr, ac a wahodd-
odd lawer.

17 Ac a ddanfonodd ei was
bryd swpper, i ddywedyd wrth
yr'haiawahoddasid,Deuwch;
canys weithian y mae pob
petìâ yn barod.
18 A' hwy oll a ddechreuas-
ant yn nn-fri/d ymesgusodi
Y cyritaf a ddywe'dodd wrtho.
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Mi a brynais dyddyii, ac y
mae yn rhaid i mi fyned a'i

weled : attolwg i ti, cymmer
fi yn es^sodol.
19 Ac arall a ddywedodd, Mi
a brynais bùm iau o ychain,
ac yr ydwyf yn myned i'w

proü hwynt : attolwg i ti, cym-
mer fi yn esgusodol.
20 Ac arall a ddywedodd,
Mi a brîodais wraig; ac am
hynny nis gallaf fi ddyfod.
21 A'r gwas hwnnw, pan
ddaeth adrtf, a fynegodd y
pethau hyn i'w arglwydd.
Yna gwr y t, wedi digio, a
ddywedodd wrth ei was, Dos
allan ar frys i heolydd ac ys-

trydoedd y ddinas, a dwg i

mewu yma y tlodion, a"r an-
afus, a'r clofflon, a'r deillion.

22 A'r gwas a ddywedodd,
Arglwydd, gwnaethpw^d fel

y gorchymynaist ; ac etto y
mae lle.

23 A'r arglwydd a ddywed-
odd wrth y gwas, Dos allan
i'r prif-flfyrdd a'r caeau, a
chymmell hwynt i ddyfod i

mewn, fel y llanwer fy nh.
24 Canys yr wyf yn dywedyd

i chwi, na chaifT yr un o'r

gwr hynny a wahoddwyd,
brott o'm swpper i.

25 ? A llawer o bobl a gyd-
gerddodd âg ef: ac efe a
droes, ac a ddywedodd wrth-
ynt,
26 Oi daw neb attaf fi, ac ni
chasao ei dad, a'i fam, a'i

wraig, a'i blant, a'i frodyr, a'i

chwlorydd, îe, a'i einioes ei

hun hefyd, ni all fod yn
ddisgybl i mi.
27 A phwy bynnag ni ddycco
li groes, a dyfod ar fy ol i, ni
all efe fod yn ddlsgybl i mL

XIV, XV.
28 t Canys pwy o honoch

, chwi a'i fryd ar adeiladu tr,
nid eistedd yn gyntaf, a bwrw

!
y draul, a oes ganddo a'i gor-

!
pheno?

I 29 í Rhag wedi iddo osod y
sail, ac hel) allu ei orphen,
ddechreu o bawb a"i gwelant
ei watvvar ef,

30 Gan ddywedyd, Y dyn
hwna ddechreuodd adeiladu,
ac iii allodd ei orphen.
31 Neu pa frenhin yn myned

i ryfel yn erbyn brenhin arall,

nid eistedd yn gyntaf, ac
ymgynghori a all efe à deng
mil gyfarfod a'r hwn sydd yn
dyfod yn ei erbyn ef àg ugain
mil?
32 Ac os amgen, tra fyddo

efe ym mhell oddi wrtho, efe
a enfyn gennadwri, ac a
ddeisyf amniodau heddwch.
33 Felly hefyd, pob un o
honoch chwithau nid ym-
wrthodo â chymmaint oll ag
a feddo, ni all fod yn ddisgybl
i mi.
34 1 Da r/w yr halen : eithr o
bydd yr halen yn ddifias, â
pha beth yr heUtir ef ?

35 Nid yw efe gymmwys nac
i'r tir, nac i'r doramen ; ond
ei fwrw ef allan y maent. Y
neb sydd ganddo glustiau i

wrandaw, gwrandawed.
PENNOD XV.

1 Dfimmf^ y ddafad a gûtlesìá, 8 y
darn anan, 1 1 a' r mab afrudlm.

A C yr oedd yr holl bublican-
XX od a'r x^chaduriaid yn
nesâu atto ef, i wrandaw arno.
2 A'r Phariseaid a'r ysgrifen-

yiidion a rwgnacha.sant, gan
ddywedyd, Y mae hwn yn
derbyn pechaduriaid, ac yn
bwytta gyd â hwynt.
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3 1 Ac efea adroddodd wrth- . 13 Ac ar ol ychydig ddyddiau
yut y ddammeg hon, gan y mab ieuangaf a gasglodd y
ddywedyd, i cwbl ynghyd, ac a gymmerth
4 Pa ddjTi o honoch a ei daith i wlad bell ; ac j-no

chanddo gant o dJefaid, ac efe a wasgarodd ei ddà, gau
03 cyLl ua o honynt, nid yw

,
fj'wyn afradlon.

yn gadael yr amyn un pum 'l4 Ac wedi iddo dreulio y
iigain yn y"r aniaìwch. ac yn

j

cwbl, y cododd newjm mawr
mynedaroIyrhonagoUwyd, > trwy y wlad honno ; ac yntau
hyd oni chaffo efe hi ';

;
a dd'echreuodd fod naewn

5 Ac wedi iddo ei chael. efe j eisieu.

a'i dd hi ar ei ysgwj-ádau ei ! 15 Ac efe a aeth, ac a lynodd
hun yn üawen. . wrth un o ddiuaswyr y wlad
6 A" phan ddêl adref, efe a 1 honno ; ac efe a"i hanfonodd

eilw ynghyd ei gyfeillion a"i 1 efiw feusydd i borthi moch.
gymmydogion.gau ddywedyd

J

16 Ac efe a chwennychai
wrthjTÌt, Llawenhêwch gÿd
à mi ; canys cefais fy nafad a
goUaáid.
7 Yr wyf jTi dj'wedyd i chwi,
mai feÜy'y bdd ílawenj'dd
yn y nef am un pechadiir a
edifarhao, Tnwÿ nag am onid
un pùm ugaiiì o rai cjiìawn,

y rhai nid rhaid iddynt wrth

ei fol â'r cibau a fwjaiâi
V moch ; ac ni roddodd neb
iddo.
17 A phan ddaeth atto ei

hun, efe a (lüywedo<ld, Pa
sawl gwas cj-flog ot eiddo fy
nhad sjdd 'yn cael eu g%vala
a'u gweddilí o fara. a minnau

edifeirwch.
i

18 Mi a godaf,'ac a âf at fy

8 "i Neu pa wraig a chanddi
;

nhad. ac a ddywedaf wnho,
ddeg drj-Ü o arian, os cyll hi Ft/ nhad. pechâis yn erbyn y
im dryll, ni oleu ganwll, ac , nef, ac o'th flaen dithau

;

ysgubo ý t, a chei.sio yn 19 Ac mwyach nid ydwrf
ddj-fal, hyd onis caffo ef ì \ deilwng i'm galw yn fab i t'i

:

9 Ac wedi iddi ei gael, hi a gwna ü fel un o'th weision
eilw ynghyd ei chyfeillesau cyflog.
a'i chmmydogesau. gan ddy- 20 Ac efe a gododd, ac a

;
wedj'd,Cyd-lawenhêwchânii; aeth at ei dad. A phan oedd

'. canj'scefaisydryllagollaswn. efe etto vm mhell oddi wrtho,
10 Felly, meddaf i chwi, y ei dad a'i canfu ef, ac a dost-
maellawenyddy"ng\\-jddang- uriodd, ac a redodd, ac a
elion Duw am'un pèchadur syrthiodd ar ei wddf ef, ac

I
a edifarhao. a"'i cusanodd.

! 11 '. Ac efe a ddywedodd, 21 A'r mab a ddvwedodd
j

Yr oeddganrywwrddaufab: wrtho, Fy nha<l, i^e'chais yn
I

12 A'r ieuangaf o honynt a erbyn y nef, aC o'th flaen
1 ddywedodd wrth ei dad, Fy dithau ; ac nid ydw^f mwy
i nhad, dyro i mi y rhan a deilwng i'm galw'yn fab i ti.

!
ddigwj'dd o'r dà. Ac efe a 22 A'r tad a ddyw'edodd wrth

I

rannodd iddj-nt ei fywyd. l ei weision. Dj'gwch allan y
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wriag oreu, a gwisgwch am
dano ef, a rhoddwch fodnvy
ar ei law, ac esgidiau am ei

draed

:

23 A dygwch y llo pasgedig,
a lleddwch *>/.• a bwyttâwn, a
byddwn lawen.
24 Canys fy inab hwn oedd
farw, ac a aeth yn fyw dra-
chefn ; ac efe a gollesid, ac a
gaed. A hwy a ddechreuas-
ant fod yn llawen.
25 Ac yr oedd ei fab hyn-

af ef yn y maes; a plian
ddaeth efe a nesàu at y t,
efe a glywai gynghanedd a
dawnsio.
26 Ac wedi iddo alw un o'r

gweision, efe a ofynodd beth
oedd hyn.
27 Yntau a ddywedodd
wrtho, Dy frawd a diiaeth;
a'th dad a laddodd y llo pasg-
edig, am iddo ei dderbyn ef
yn iach.
28 Ond efe a ddigíodd, ac
nid äi i mewn. Ara hynny
y daeth ei dad allan, ac a
ymbiliodd âg ef.

29 Yntau a attebodd ac a
ddywedodd wrth ei dad, Wele,
cynnifer o flynyddoedd yr
ydwyf yn dy wasanaethu di,

ac ni throseddais i un amser
dy orchymyn ; ac ni roddai.st
fn erioed i mi, i fod yn
llawen gyd â'm cyfeillion :

30 Eithr pan ddaeth dy fab
hwn, yr hwn a ddifaodd dy
fywyd di gyd â phutteiniaid,
ti a îeddaist iddo ef y llo

pasgedig.
31 Acefeaddywedodd wrtho,
Py mab, yr wyt ti yn wastadol
gyd â mi, a'r eiddof fl oll

ydynt eicidot ti.

32 Rhaid oedd llawenychu.

XV, XVI.
a gorfoleddu : oblegid dy
frawd hwn oedd yn farw, ac
a aeth yn fyw drachefn ; ac a
fu golledig, ac a gafwyd.

PENNODXVI.
1 Damme^ t/ ^onichayliwr an^hyf.
iawn. 14 Crist yn ceryddu rhagntb
y Phariseaid cybyddlyd. 19 Y glwth
goludo^t a Lazarus y cardottyn.

hwn oedd ganddo orucî
wyliwr ; a hwn a gyhuddwyd
wrtho, ei fod efe megia yn
afradloni ei ddâ ef.

2 Ac efe a'i gahvodd ef, ac a
ddywedodd wriho, Pa beth
yw hyn yr wyf yn ei glywed
am danat? dyro gyfrif o'th
oruchwyliaeth : canys ni elli

fod mwy yn oruchwyliwr.
3 A'r goruchwyliwr a ddy-
wedodd ynddo ei hun, Pa
beth a wnaf ? canys y mae fy

arglwydd yn dwyn yr oruch-
wyliaeth oddi arnaf : cloddio
nis gallaf, a chardotta sydd
gywilyddus gennyf.
4 Mi a wn beth a wnaf, fel,

pan y'm bwrier allan o'r

oruchwyhaeth, y derbyniont
íì i'w tai.

5 Ac wedi iddo alw atto bob
un o ddyledwyr ei arglwydd,
efe a ddywedodd wrth y cyn-
taf, Pa faint s^-dd amat ti o
ddyled i'm harglwydd ?

6 Ac efe a ddywedodd, Càn
mesur o olew. Ac efe a ddy-
wedodd wrtho, Cymmer dy
ysgrifen, ac eistedd ar frys,

ac ysgrifena ddeg a deugain.
7 Yna y dywedodd wrth nn

arall, A pha faint o ddyled
sydd arnat tithau ? Ac efe a
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ddywedodd, Càn mesur o
wenith. Ac efe a ddywedodd
WTtho, Cymmer dy ysgrifen,

ac ysgTÌfena bedwar u^in.
8 A'rarglwydd a ganmolodd

y goruchwyliwT angh^iìawn,
ám iddo wneuthur yu gall:

oblegid y mae plant y byd
hwn yn gallach yn eu ce'n-

hedlaêth na phíant y gol-

9 Ac JT wyf jTi dy\redyd i

chwi, Gwnewch i chi gjfeill-
i

ion o'rmammon anghj-üawn:
!

fel, pan fo eisieu aruoch, y'ch
derbyniont i'r tragywyddol

|

bebyìl.
1

10 Vr neb sydd flfj-ddlawn jm
!

y Ueiaf, sydd ffyddlawn hefyd
;

mewn läwer;"aT neb sj'dd
;

anghyfiawn yn y lleiaf, sydd
!

anghýflawn héfyd mêwn i

11 Am hynny, oni buoch
j

ffj'ddlawT\ yn y mammon
j

anghyfiawTi, pwyaymddiried
,

i chwi am y gwi'r (Ìud'!
\

12 Ac oni buoch ffyddlawn
i

yn JT eiddo arall," pwy a
iydd i chwi yr eiddoch èich
hun ?

13 Ni ddichon un gwas was-
anaethu dau arglwydd : canys
naill ai efe a gasà y naill, ac'a

gâr y llall ; ai efe a ln WTth
I

y naill, ac a ddirmyga y llaU. !

Ni ellwch wasanaethtt Duw a

14 A'r Phariseaid hefyd, y
rhai oedd ariangar, a gljrw-

sant y pethau hyn oll, ac a'i

gwatwarasant ef."

1.5 Ac efe addj'wedodd wrth-
jTit, Chwychwi yw y rhai sydd

I ýn eich cflawnhân eich h'un-

,! ain ger "bron djTiiori ; eithr

I
Duw a yr eich calonnau

chwi : canys y peth sydd
uchel gyd â djTiion, sydd
fläaidd g'er bron Duw.
16 Y gyfraith a'r prophwydi
oedd hd loan : er y pryd
hwTinw y pregetbir teyrnas
Dduw, a phob dyn sjdd yn
ymwthio iddi.
' 17 A liaws yw i nef a daear
fyned heihio, nag i uu tippyn
o'r gj-fraith ballu.

18 Pwy bynnag a olljTigo

ymaith ei wraig, ac a bilodo
un arall, y mae efe yn godin-
ebu ; a phwy bj-nnag a briodo
yr hon a ollyngwyd ymaith
oddi wrth ei gwr, y mae efe
yn godinehu.
' 19 í Yr oedd rhyw wt gol-

udog, ac a wisgid â phorjihor
a llîan main, ac jt oedd yn
cymmerydbyd da yn helaeth-
wych beunydd:
20 Yr oedd hefyd rjrw gar-
dottyn, a'i enw Lazaru8, yr
liwn a fwrid wrth ei borth ef
yn gomwydlyd,
21 Ac yn chwennj-chu cael

ei borthi â'r briwsion a syrth-
iai midi ar fwrdd y gvrc oyf-

oethog ; ond y cwn'a ddaeth-
ant, ac a lyfasant ei gorn-
wydydd ef.

22 À bu, i"r eardottyn farw,
a'i ddwyn gan yr aiigeüon ì

fynwes " Abraha'm. A'r gol-
udog hefyd a fu farw, ac a

{

gladdwyd

:

23 Ac yn ufl'em efe a gododd
ei olwg,ac efe mewn poenau,

'

ac a ganfu Abraham o liirbell,
j

a Lazarus jti ei fynwes.
24 Ac efe "a lefodd, ac a ddy-

}

wedodd. O dad Abraham, :

trugarhâ wrthyf, a danfon 1

Lazarus, i drochi pen ei fj's i

mewn dwfr. ac i oeri fy uhaf-
j

7 ££



od : canys fe a'm poeuir yn y
fflam hon.
25 Ac Abraham a ddywed-
odd, Ha fab, coffa i ti dderbyu
dy wýiifyd yn dy fywyd, ac
felly Lazaras ei adfyd : ac yn
awr y diddenir ef, ac y poeuir
dithaii.

36 Ac heb law hyn oll, rhyng-
om ni a chwithau y sicrhâ-
wyd gagendor mawr: fel na
allo y rhai a fynnent, dramwy
oddi yma attoch chwi ; na'r
rhai oddi yna, diamwy attom
ni.

27 Ac efe a ddywedodd, Yr
wyf yn attolwg i ti gan hynny,

dad, ddanfon o honot ef id fy nhad

;

28 Canys y mae i mi bump o
frodyr : fel y tystiolaetho idd-
ynt hwy, rhag dyfod o honyut
hwythau hefyd i'r Ile poenus
liwn.

89 Abraham a ddy^vedodd
WTtho, Y mae ganddynt Mo-
ses a'r prophwy<li; gwran-
dawant arnynt hwy.
30 Yntau addywedodd, Nag

ê, y tad Abraham : eithr os â
un oddi wrth y meirw attynt,
hwy a edifarhânt.
31 Yna Abraham a ddywed-
odd wrtho, Oni wrandawant
ar Moses a'r prophwydi, ni
chredant chwaith pe codai uu
oddi wrth y nieirw.

PENNOD XVIL
1 Crist yn dytgu gochelyd achonon
Thviystr. 3 jém faddeu bawb fw
^ydd. 6 Gaüu ffydd. 7 Pa fodd
yrydym ní y» rhwymedig i Dduw,
aenidefiini. \\Ymaeyn iachäu
deq o wahan.eleijion. 20 .-ím deym.
as DJuw, a dy/odiad Mab y dyn.

8. LUC. XVI, XVII.
ddêl rhwystrau : ond gwae
e/e trwy yr hwn y deuant

!

2 Gwell fyddai iddo pe
rhoddid maen melin o am-
gyîch ei wddf ef, a'i daflu i'r

môr, nag iddo rwystro un o'r

rhai byciíain hyn.
3 í Edrychwch amoch eich
hunain. Os pecha dy frawd
yn dy erbyn, cerydda ef;
ac os edifarhâ efe, maddeu
iddo.

4 Ac os pecha yn dy erbyn
seithwaith yn y dydd, a seith-
waith yn y dydd droi attat,

gan ddywedyd, Y raae yn
edifar gennyf ; maddeu iddo.
5 A'r apostolion a ddy-
wedasant wrth yr Arglwydd,
Anghwanega ein ffydd n"i.

6 A'r Arglwj'dd a ddywed-
odd, Pe byddai gennych flydd
gymmaiut a gronyn o had
mwstard, chwi a ellych ddy-
wedyd wrth y sycamor-wydd-
en hon, Ymddadwreiddia, a
phlanner di yn y môr ; a hi a
ufuddhâi i chwi.
7 Eithr pwy o honoch chwi
ag iddo was yn aredig, neu

Dos ac eistedd i lawr i fwyt-
ta?
8 Ond yn hytrach a ddywed
wrtho, Arlwya i mi i swppent,
ac ymwregysa, a gwasanaetha
arnaf fi, nes i mi fwytta ac
yfed ; ac wedi hynny y bwyt-
têi ac yr yfi dithau ?

9 Oes ganddo ddîolcb i'r

gwas hwnnw, am wneuthur
o hono y pethau a orchymyn-
asid iddo ? N id wyf yn tybied.
10 Felly chwithau hefyd,

gwedi i chwi wneuthur y cwbí
oll ag a orchymynwyd i chwi.
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; dywedwch, Gweision anfudd-

j

: iol ydym: oblegid jt hyn
\

; a ddyl'asem ei wneuthur, a
, wnae'thom-

j

11 í Bu hefyd, ac efe yn
myned i Jerusalem, fyned o

! hono ef trwy ganol Samaria a
Galüea.
12 A phan oedd efe yn
niyned i mewn i ryw dr'ef,

cyfarfu âg ef ddeg o wjt
gwahan-gleiíion, y rhai a saf-

asant o hirbell

:

13 A hwy a godasant eu IJef,

1
gan ddywedyd. lesu Feistf,

,

trugarh'à \mhjTn.
; 14 A phan weiodd efe hwynt,
efe a .ddywedodd wrtbynt,
Ewch a dangoswch eich hun-
ain i'r oífeiriaid. A bu, fel yr
i>eddjTit yn myned, fe a'u
glanhâwyd hwynt.
15 Ac im o' honyntj pan
welodd ddarfod ei i'achâu, a
ddychwelodd, gan fohannu
Dûw â llef uchel.
16 Ac efe a syrthiodd ar ei

wyneb wrth ei draed ef, gan
ddîolch iddo. A Üamariad .

i
oedd efe.

I

I
17 A'r lesu gan atteb a ddy-

I
wedodd, Onilanhàttydydeg?

1

ond pa le y viae y nâw'?

I

18 Ni chaed a ddychwelasant
' roi gogoniant i Dduw, ond

;

)! 1 hwn,
IDAcefea ddywedodd wrtho,
Cyfod, a dos ymaith : dy flydd
a'th iachaodd.
•20 í A phan ofynodd y
Phariseaid iddo, pâ bryd y
deuai teymas Dduw, efe a
attebodd iddjTit, ac a ddy-
wedodd, Ki ddaw teymas
Dduw wrth ddisgwyL
21 Ac ni ddywedant, 'Wele
yma ; neu, Wele accw : cany j

XVIL
wele, teymas Dduw o'ch
mewn chwi y mae.
22 Ac efe a ddywedodd wrth

y disgj'bhon, Y dyddiau a
ddaw pan chwennychoch
weled un o ddyddiau Mab y
dyn, ac nis gw ëlwch.
23 A hW7 a ddj'wedant wrth-

ych, "Wele ym'a; neu, "Wele
'accw : nac ewch, ac na chan-
lynwch hwynt.
'24 Canys megis y mae y
fellten a feUtenna o'r naill

ran dan y nef, yn disgleirio

hyd y rhàn arâlî dan y nef

;

felly y bydd Mab y dyn' hefyd
yn ei ddvdd ef.

25 Eithr yn gyntaf rhaid
iddo ddìoddef llaer. a'i wrth-
od gan y genhedlaeth hon.
26 Ac megis y bu yn nyddiau
Nöe, felly y bydd hefyd yn
nyddiau Mab ý dyn.
27 Tr oeddynt ya bwjrtta, yn

yfed, yn gwreicca, yn gTa,
hyd y dydd yr aeth Nöe i

mewn i'r arch ; a daeth y
diluw, ac a'u <üfethodd hwynt
oll.

23 Tr un modd hefyd ag y
bu yn nyddiau Lot : jt oedd-
ynt yn bwjtta, yn ýfed, yn
prynu, yn gwerthu, yn pla'n-

nu, vn adeiladu

;

29 Eithr y dydd yr aeth Lot
allan o Sodom, ýgwlawodd
tân a brwmstan o"r nef, ac
a'u difethodd hwynt oU :

30 Fel hyn y bydd yn y dydd
y datguddir Mab y dyii.

31 Tn y dydd hwnn'w y neb
a fjddo ar ben y t, ai ddod-
refn o fewn y tt, na ddis-

gjTied i'w cymmeryd hwynt;
aT hwn a 'fyddo jti y maes,
yr un ffunud na ddychweledn ei ol.
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32 Coflwch wraig Lot.
33 Pwy bynnag a geisio gadw

ei einioes, a'i cyll; a ptiwy
bynnag a'i cyll, a'i bywhà hL
34 Yr wyf yn dywedyd i

chwi, Y nos honno y bydd
dau yn yr un gwely ; y naill

a gymmerir, a'r llall a adewir.
35 Dwy a fydd yn malu yn
yrunlle; y naill a gymmerir,
a'r llall a adewir.
36 Dau a fyddant yn y maes ;

y naill a gymmerir, a'r Uall a
adewir.
37 A hwy a attebasant ac a
dtìywedasant wrtlio, Pa le,

Arglwydd ? Ac efe a ddywed-
odd wrthynt, Pa le bynnag y
hyddo y "corph, yno yr ym-
gasgl yr eryrod.

PENNOD XVIII.
3 ^m y weddw daer. 9 Am y Pharì-
sead a'r pubUcan. 15 Dwyn plant
at Grist. 18 Y Uywydd a fynnai
ganlyn Crist, nnd a rwysírir gan ei

gyfòeth. ^28 Gwobr y rhai a ym-
adawant a'r cwbl oll er ei fuyyn ef.

31 y mae efe j» rhae-fynegi ei

farwolaeth ; 35 ac yn rhoddi i'ddyn
daUáolwg.

A C efe a ddywedodd hefyd
j

J\. ddarameg wrthynt. fod
yn rhaid gweddîo yn wastad,
ac heb ddiffygio

;

2 (ian ddywedyd, Yr oedd !

rhyw farnwr mewn rhyw
:

ddinas, yr hwn nid ofnai
jDduw, ac ni pharchai ddyn.

3 Yr oedd hefyd yn y ddinas
honno wraig weddw ; a hi a
ddaeth atto ef, gan ddywedyd

,

Dìal fi ar fy ngwrthwynebwr.
4 Ac efe nis gwnai dros
amser : eithr wedi hynny efe
a ddywedodd ynddo ei hun,
Er nad ofnaf Dduw, ac na
pharchaf ddyn

;

II. XVIIL
5 Etto am fod y weddw hon
yn peri i mi flinder, mi al
dialaf hi ; rhag iddi yn y
diwedd ddyfod a'm syfr-

danu i.

6 A'r Arglwydd a ddywed-
odd, Gwrandêwch beth a ddy-
wed y bamwr anghyflawn.
7 Ac oni ddial Duw ei ethol-
edigion, sydd yn Uefain amo
ddydd a nos, er ei fod yn hir
oedi drostynt ?

8 Yr wyf yn dywedyd i chwi,
y dîal efe hwynt ar frys.

Eithr Mab y dvn, pan ddêí, a
gaiíT efe fîydd 'ar y ddaear?

.9 t Ac efe a ddywedodd y
ddammeg hon hefyd wrth y
rhai oedd yn hyderu amynt
eu hunain eu bod yn gyflawn,
ac yn diystyru eraiU :

10 Dau WT a aeth i fynu i'r

deml i weddîo ; un yn Phari-
sead, a'r Uall yn bublican.
11 Y Pharisead o'i sefyll a
weddîodd rhyngddo ag ef ei

hun fel hyn ; Dduw, yr wyf
yn diolch i ti nad wyf fi fel y
mae dynion eraill, yn draws-
ion, yn anghyfiawn, yn odin-
ebwyr ; neu, fel y publican
hwn chwaith.
12 Yr wyf yn ymprydio
ddwywaith yn yr wj-thnos;
yr wyf yn degymmu cym-
maint oU ag a feddaf.

13 A'r publican, gan sefyU
o hirbell, ni fynnai gymmaint
a chodi ei olygon tu a'r nef

;

tithr efe a gurodd ei ddwy-
fron, gan ddywedyd, O Dduw,
Ijydd drugarog wrthyf bech-
adur.
14 Dywedaf i chwi, Aeth
hwn i waered i'w d wedi ei

gyflawnhâu yn fwy na'r Uall

:

canys pob un a'r y sydd yn ei
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( ddyrchafii ei hun, a ostyngtr

;

! a phob uji a'r y sydd yn ei

ostwng ei hun, â ddjTclîeflr.

15 í A hw-y a ddygaâant atto
blant bychain hefyd, fel y
c\-ffyrddki efe â hwynt: aY
dì^blion pan wel^nt, a'u
cenddasant hwT.
16'Eithr yr lesû a'u galwodd

hw}-nt attü. ac a ddj-wedodd,
Gadèwch i'r plant' bychain
ddyfod attaf íì, ac na wa-
herddwch hwynt : canys
eiddo V cyfrj-w rai %-w tej-mas
Dduw.
17 Yn wir meddaf i chwi,
Pwy bynnag ni dderbynio
deyrnas Dduw fel dyn bach,
nid â efe i mewn iddL
IS í A rhyw lywodraethwT a

ofjTiodd iddo, gan ddywedyd,
Aihraw da, wnh wneuthnr
pa beth }t etifeddaf fi fyw\d
tragywj-ddol ?

19 A'r lesu a dd\-wedodd
WTtho, Paham y'm gelwi yn
dda? nid oes ne'b jti dda ond
nn, g«/ Duw.
20 Ti a wj'ddost y gorchy- '

mynion,Xa'odineba.yaIadd,
!

Na ladratta, Na ddwg gam
d>-stiolaeth, Anrhydedda dy
dád a'th fam.
21 Ac efe a ddwedodd, Hyn

oll a gedwais o'rn hieuengcticL
22 A'r lesu pan ^lybu hyn,
a ddywedodd wnho, Y niae
un pêth etto yn ol i ti : gwerth
}T hyn oU 'sydd gennrt, a
dyro i'r tlodio'n ; a thi â gei
dr}sor yn y ne'f: a thyred,
canlyn fi.

23 'Ond pan glj-bu efe y
pethau hyn, efe "a aeth yn
athrist : cânys jt oedd efe n

:

gyfoethogia'wn.
24 A'r lesu, pan welodd ef

wedi mîTied yn athrist, a
ddj-wedodd, Mór anliawdd jt
â y rhai y mae golud gah-
ddynt i mewn i deymasDduw!
2-5 Canys haws 'yw i gamel
fyned trwy grai 'y nodwydd
ddur, nag i oludog fyned i

mewn i deyrnas Dduw'.
26 A'r rhai a glywsent a
ddwedasant, A phwy a aU
fod yn gadwedig ?

27 "Ac efe a dd>-\vedodd, Y
pethau sydd amfnhosibl gyd
à dynion, sydd bosibl gjd" â
Du.
28 A dywedodd Pelr, Wele,
nyni a âdawsom bob peth, ac
a'th ganl)Tiasom dL
29 Ac efe a ddywedodd WTth-

}Tit, Yn wlr meddaf i chwi,
JN'id oes neb a"r a adawodd
d, neu rieni, neu frodvr,
neu wraig, neu hlant, 'er
mwjTi tejTnas Dduw,
30 A'r nis derbyn lawer cjTn-
maint yn y prj'd hwn, ac yn
y byd a d'daw' fywj d tragy-
wyddoL
31 í Ac efe a gjTnraerodd y
deuddeg atto, âc a ddywed-
odd WTthjTit, Wele. jr "yiiym
ni yn mj'ned i fj-nu' i 'Je'ni-

salèm; a" chj-flawnir pob peth
a'r sydd yn sgrifeuedig trwy
y prophwydl am Fab y dj-n.

32 Canj'S efe a dradd'odir i'r

Cenhedloedd. ac a watwerir,
ac a ammherchir, ac a boerir
arno:
33 Ac w-edi iddynt à filang-

eUu, y lladdant ef : ar trj-dydd
dydd efe a adgj-fyd.

34 A hwy ni " ddeallasant
ddim o'r pethau hjTi; a'r

gair h»Ti oedd gnddie'dig oddi
w-rthynt, ac ni «Tbuant y
pethau a ddywedwd.
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35 í A bu, ac efe yn ne>âu

at Jericho, i ryw ddyn dall
]

fod yn eistedd yn ymyl y
ffordd yn cardotta

:

36 A phan glybu efe y dyrfa
|yn myned heibio, efe a ofyn-
j

odd pa beth oedd hyn.

(jedd yn myned heibio.
38 Ac efe a lefodd, gan ddy-
wedyd, lesu, Mab Dafydd,
tnigarhâ wrthyf.

2 Ac wele wr a elwid wrth
ei enw Zacchëus, ac efe oedd
ben-publican, a hwn oedd
gyfoethog.
3 Ac yr oedd efe yn ceisio

gweled yr lesu, pwy ydoedd ;

ac ni allai gan y "dyrfa, am

4 Ac efe a redodd o"r blaen,
ac a ddringodd i sycamor-
wydden, fel y gallai ei weled
if : oblegid yroedd efei ddy-

39 A'r rbai oedd yn myned
I
fod y fifordd honno.

o'r blaen a'i ceryddasant ef i j
5 A phan ddaeth yr Tesu i'

dewi : eithr efe a lefodd yn
j

lle, efe a edrychodd i fynu, ac
fwy o lawer, Mab Dafydd,
trugarha wrthyf.
40 A'r lesu a safodd, ac a

'i canfu ef ; ac a ddywedodd
vrtho, Zacchëus. disgyn ar
frys : canys rhaid i miheddyw

orchymynodd ei ddwyn ef aros yn dy d di.

atto. A phan ddaeth èfe yn
agos, efe a ofynodd iddo,
41 Gan ddywedyd, Pa beth
a fynni di i mi ei wneuthur
i ti? Yntau a ddywedodd,
Arglwydd, cael o honof fy
ngohvg.
42 A'r lesu a ddywedodd
wrtho, Cymmer dy òlwg : dy
íTydd a'th iachaodd.

6 Ac efe a ddisgynodd ar
frys, ac a'i derbyniodd ef yn
llawen.

7 A phan welsant, grwgnaoh
a wnaethant oU, gan ddy-
wedyd, Fyned o hono ef i

mewn i letta at wr pech-
adurus.
8 A Zacchëu3 a safodd, ac
ddywedodd wrth yr Ar-

3 Ac allan o law y cafodd glwydd, Wele, hanner fy nâ.
efe ei ohvg, ac a'i canlynodd
ef, ean ogoneddu Duw. A'r
holl bobl, pan welsant, a rois-

ant fohant i Dduw.

PENNODXIX.
Zacchéus

S ÿn Wÿh drot
prynwÿT a'r gmrtnwyr mian r
deml ; 47 gan athrawiaethubeunydd
ynddi. T Uyuodraethuyr afynnent
ei ddi/etha ef, oni bai rhag ofn y

\A, y publican.

. 28 Cristynr.

gorfoìedd:

k 'Ä lem a aeth i mewn, ac
\. a aeth trwy Jericho.

Arglwydd, yr ydwyf yn ei

roddi i'r tlodion ; ac os dygais
ddim o'r eiddo neb tnvy gam-
achwyn, yr ydwyf yn ei dalu
ar ei bederydd.
9 A'r lesu a ddywedodd
wrtho, Heddyw y daeth iach-
awdwriaeth i'r t hwn, o
herwydd ei fod yntau yn fab
i Abraham.
10 Canys Mab y «Ijtî a ddaeth

i geisio ac i gadw yr hyn a
gollasid.

11 t Ac a hwy yn gwrandaw
ar ypethau hyn, efe a chwan-
egodd. acaddywedodd ddam-



meg, am ei fod efe yn agos i

Jenisalem, ac am id'dynt dy ti-

ied yr jTnddangosai'teymas
Dduw ÿn y fan.

12 Am hynny y dywedodd
efe, Rhyw wr bonheddig a
aeth i 'lad bell i dderbyn
teyrnas iddo ei hun, ac i ddy-
chwelyd.
13 Ac wedi galw ei ddeggwas,

efe a roddes iddynt ddeg
punt, ac a ddywedodd wrth-

ni roddaist i lawr, ac yn medi
y peth ni heuaist
22 Yntau a ddywedodd
wrtho, O'th euau dy hun y'th
farnaf, tydi was drwg. Ti a
wyddit f}' mod i yn wt tost,

yn cymmeryd i fynu y peth
ni roddais i îawT, ác )-n medi
y peth ni heuais

:

23 A phaham na roddaist fy
arian i i'r bwrdd Cjjfwimd, fel,

pan ddaethwn, y gallaswn ei

, Jlarchnattêwch hyd oni gael gyd â Ìlog ?

ddelw>-f. í 24 Ac' efe a dtlwedodd wTtii

14 Eithr ei ddinaswyr a'i y rhai oedd yn "sefyll ger llaw,
casasant ef, ac a ddanfonas- Dygwch oddi amo ef y bunt.
ant geunadwri ar ei ol ef, a rhoddwch i"r hwn sydd a
gan ddy,wedyd, Ni fynnwn ui :

deg punt ganddo

;

hwn i deyrnasu arnôm. I 2-5 (A hwy a ddywedasant
, 15 A bu, pan ddaeth efe yn WTtho, Arglwydd, y mae
-\ ol. wedi derbyn y deyrnas,

,

ganddo ef ddeg punt ;)

erchi o hono ef alw y gweision
hyn atto, i'r rhai y'rhoddasai
efe yr arian, fel y'gwybyddai
beth a elwasai bob ùn wrth
farchnatt

;6 Canys yr wyf fl yn dy-
wedyd i chwi, mai i bob un y
mae ganddo, y rhoddir iddo':

eithr oddi ar }t hwn nid oes
ganddo, y dygir oddi amo, ie.

16 A daeth y cyntaf, gan
i yr hyn .sydd ganddo.

ddywedyd, Arglwydd, dy bunt ; 27Â hefyd fy ngelynion hyn-
a ennillodd ddeg punt.

|
ny, y rhai ni fynnasent i mi

17 Yntau a ddywedodd i deyraasu aruynt, dygwch
wrtho, Da, was da: am i ti

|

hwynt yma, a lleddwch ger
fod yn ffyddlauTi yn y Ileiaf, fy mron i.

; bydded i ti awdurdod ar ddeg
!
dmas.

I

18 A'r ail a ddaeth, gan ddy-
' wed\d, Arglwydd, dy bunt di

- wnaeth bùni punt.

28 *: Ac wedi iddo ddjTçedyd

y pethau hyn, efe a âeth o'j

blaen, gan fyned i fynu i

Jerusalem.
29 Ac fe a ddigwyddodd pan

19 Acefeaddj-wedoddhefyd
;
ddaeth efe vn agós at Beth

I

wrth hwnuw, Bydd dithau ar ' phage a Bethania, i'r mynydd
I bùm dinas. , a elwir Olew-wydd, "efe a
I 20 Ac un arall a ddaeth, gan anfonodd ddau ö"i ddisgybl-
I
ddj-wedyd, Arglwydd, wele ion,
dy bunt, jt hon oedd gennyf 30 Gan ddv\vedvd, Ewch i'r

j
wedi ei dodi mewn napcyn

:

ì
21 Canys mi a'th ofnais, ara

I dy fod yn wt tost : yr wyt ti

[yn cymmeryd i fynii y peth

pentref ar eith cyfer ; yn yr
hwn, gwedi eich dyfod i

mewn, chwi a gewch êbol yn
rhwjm. ar yr hwii nid eis-
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teddodd dyn erioed : goll>Tig-

wch ef, a dygwch yma.
31 Ac os gofyn neb i ch,
Paham yrydych yn eioUwng ?

fel hyn y dj-wedwch wrtho,
Am fod yn rhaid i'r Arglwydd
wrtho.
33 A'r rhai a ddanfonasid a
aethant ymaith, ac a gawsant
fel y dywedasai efe wrtliynt.

33 Ac fel yr oeddynt yn
golhvng yr ebol, ei berchen-
nogion a ddywedasant wTth-
ynt, Paham yr ydych yn go-
llwng yr ebol ?

34 A hwy a ddywedasant,
Mae yn rhaid i'r Arglwydd
wrtho ef.

3ö A hwy a'i dygasant ef at
yr lesu : ac wedi iddynt fwrw
eu dillad ar yr ebol, hwy a
ddodasant yr lesu arno.
36 Ac fel yr oedd efe yn
myned, hwy a daenasant eu
dillad ar hyd y ffordd.

37 Ac weithian, ac efe yii

nesâu at ddi^nfa mynydd
yr Ülew-wydd, dechreuodd
yr holl lîaws disgA^blion law-
enhâu, a chlodfori Duw â
llef uchel, am yr holl weith-
redoedd nerthol a welsent

;

38 Gan ddywedyd, Bendig-
edig yw y Brenhin sydd yn
dyfod yn enw yr Arglwydd:
Tangnefedd yn y nef, a go-
goniant yn y goruchaf.
39 A rliai 'o'r Phariseaid o'r

dyrfa a ddywedasant wrtho,
Athraw, cerydda dy ddisg-
yblion.
40 Ac efe a attehodd ac a
ddywedodd wrthynt, Yr yd-
wyf yn dj-wedyd i chwi, Pe
tawai y rhai hyn, y llefai y
cerrig yn y fan.
41 T Ac wedi iddo ddyfod yn
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agos, pan welodd efe y ddin-
as, efe a wylodd drosti,

42 Gan ddywedyd, Pe gwyb-
na.sit dithau, îe, yn dy ddydd
bwn, y pethau a berthyitent

i'th heddwch ! eithr y maent
yn awr yn guddiedig oddi
wrth dy lygaid.

43 Canýs daw y dyddiau
amat, a'th elynion a fwriant
glawdd o'th amgj-lch, ac a'th
amgylchant, ac a'th warch-
aeant o bob parth,
44 Ac a'th wnant yn gyd-
wastad â'r Uawr, a'th blant
o'th fewn; ac ni adawant
ynot faen ar faen ; o herwydd
nad adnabuost amser dy ým-
weliad.
4.5 Ac efe a aeth i niewn i'r

deml, ac a ddechreuodd fwrw
allan y rhai oedd yn gwerthu
ynddi, ac yn prj'nu

;

46 Gan ddywedyd wrthynt,
Y mae yn ysgrifenedig,' Fy
nh i, t gweddi yw : eithr
chwi a'i gwnaethoch yn ogof
llatiron.

47 Ac yr oedd efe beunydd
yn athrawiaethu yn y deml.
A'r arch-offeiriaid, a'r ysgrif-

enyddion, a phennaethiaid y
bobl, a geisient ei ddifetha
ef;

48 Ac ni fedrasant gael beth
a wnaent : canys yr holl bobl
oedd yn glynu wrtho i wran-
daw amo.

PENNOD XX.
1 Crist yn profi ei awdurdodj trwp
ymofyn am fftdydd loan. 9 Dammeg
t/ winllan. 1 9 Am roddi teymeed i

Cesar. 27 Y mae efs yn gòrchfy^

adeyfodiad, 41 Y modd y mae
Crist ynfab Dafydd. A5 Y inae efe

yn rhybuddio et ddissi/blion i ochelyd
yr yserifenyddion.
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\ DIGWTDDODD ar un
xJL o'r dyddiau hynny, ac
efe yn dysgu y bobl yn y
deral, ac yn pregethu yr
efengyl. ddyfod amo yr arch-
ofTeirîaid a'r ysgrifenyddion,
gyd â'r henuríaid,
2 A llefaru \vrtho, gan ddy-
wedyd, Dywed i ni, Trwy ba
awdurdod' yr wyt yn gwneut h-

ur y petháu tíyn'? neu pwy
yw }T hwn a roddodd i ti yr
âwdurdod hon ?

|

3 Ac efe a attebodd ac a
!

ddywedodd wrthynt, A min-
naii a ofynaf i chwithau un
gair ; a d'ywedwch i mi

:

(

4 Bedydd loan, ai o'r nef jt :

ydoedd, ai o ddynion ? !

5 Eithr hwy a mresymmas- i

ant yn eu plith eu hunain,
gan ddj^Ÿedyd, Os dywedwn,
0"r nef; efê a ddywed, Pa-
ham gan hynny nâ chredecb
ef?
6 Ac os dywedwTi, O ddjTi-

ion ; yr holl bobl a"n ll'ab-

yddiant ni : canys y maent
hwy yn cwbl-gredu fod loan
yn brophw^d.

|

7 A hwy a attebasant, nas
gwyddent o ba le.

8
" A'r lesu a ddywedodd

wrthynt. Ac nid wyf tinnau
yn dywedyd i chwí trwy ha
awdurdodyr wy f yn gwneuth-
ur y pethan hyn.
9 T Ac efe a ddechreuodd
ddywedyd v ddammeg hon
WTth y bobl: Rhw wc a
blannodd winllan, àc a'i gos-
ododd i lafurwyr, ac a aeth
oddi cartref dros dalm o am-
ser.

10 Ac mewn amser efe a
anfonodd was at y llafurwyT,

[ fel y rh(xliient iddo o fîrwyth i

y wmUan : eithr y llafurwyr
rt'i cura-sant ef, ac a'i hanfon-
asant ymaith yu wag-îaw.
11 Ac efe a chwanegodd
anfon gwas arall: eithr hwy ,

a gurasant ac a amrnharchas- !

aiit hwnnw hefyd, ac a'i han-
fonasant jTnaíth yn wag-
law.
1-2 Ac efe a chwanegodd
anfon y trj'dydd : a hwy a
glwyfasant hwn hefyd, ac a'i

bwriasant ef allan.

13 Yna dwedodd arglwydd
y winllan,' Pa beth a wnaf ?

Mi a anfonaf fy anwyl fab:
fe allai pan elant ef, y
parchant ef.

14 Eithr y llafurwyr, pan
welsant ef. a ymresymmasant
â'u gilydd, "gan ddy\vedyd,
Hwn yvv yr etifedd : deuwch,
lladdwn ef, fel y byddo yr
etifeddiaeth yn eiddôm ni.

15 A hwy á'i bwriasant eî

allan o'r winllan, ac a'i lladd-

asant. Pa beth gan hynny
a wna arglwydd y winllan
iddynt hwy ?

16 Efe a ddaw, ac a ddifetha
y Ilafurwyr hyn, ac a rydd ei

wiiillan i eraiU. A phan
glywsant hyn, hwy a ddywed-
as"ant, îía atto Duw.
17 Ac efe a edrychodd ar-

njTit, ac a ddywedodd, Beth
gân hynuy yw hyn a ysgrif-

enwyd, Y maen a wrthododd
yr adeiladwyr, hwn awnaeth-
jiwyd yn ben y gongl ?

18 Pwy bynnag a sjTthio ar
y maeri hwnnw, a ddrj'llir:

âc ar bwy bynnag y syrthio,
efe a'i mál ef.

19 í A'r arch-offeiriaid a'r

ysgrifenyddion a geisiasant
roddi dwylaw amo yr awr

14S



honno; ac yr oedd arnynt
ofn y bobl: canys gwybuant
mai yn eu herbyn bwyni y

;
dywedasai efe y ddammeg

! hon.

I

20 A hwj' a'i gwyliasant e/,

I
ac a yrrasant gynllwynwyr, y

: rhai a gymmerent arnynt eii

bod yn gyfìawn ; fel y dalient

ef yn ei ymadrodd, i'w dra-

! ddodi ym meddiant ac awd-
urdod ý rhaglaw.
21 A hwy a ofynasant iddo

'

ef, gan ddywedyd, Athraw, ni

a wyddom mai uniawn yr yd-
I wyt ti yn dywedyd ac yn
dysgu, ac nad wyt yn derbyn
wyneb, eithr yn dysgu ffordd

J)uw mewn gwirionedd.
23 Ai cyfreithlawn i ni roi

teyrnged i Cesar, ai nid yw ?

23 Ac efe a ddeallodd eu

J

cyfrwysdra hwy, ac a ddy-
wedodd wrthynt, Paham y
temtiwch fl ?

24 Dangoswch i mi geiniog.
1 Llun ac argraph pwy sydd
arni? A hwy a attebaaant

ac a ddyweda.sant, Yr eiddo

j

Cesar.

I
25 Ac efe a ddywedodd
wrthynt, Rhoddwch chwi-
thau yr eiddo Cesar i Cesar,

,
a'r eiddo Duw i Dduw.

I

26 Ac ni alla-sant feio ar ei

eiriau ef ger bron y bobl : a

I
chan ryfeddu wrth ei atieb
ef, hwy a dawsant â sôn.

i 27 H A rliai o'r Saduceaid (y

I ihai sydd yn gwadu nad oes

I
adgyfodiad,) a ddaethant

1 atto ef, ac a ofynasant iddo,
I 28 Gan ddywedyd, Athraw,
I Mosea a ysgrifenodd i ni, Os

I

byddai farw brawd neb, ac
iddo wraig, a marw o hono

I

yn ddiblant, ar gymmeryd o 'i

frawd ei wraig ef, a chodi
had i'w frawd.

|

29Yr oedd gan hynny saith o
frodyr : a'r cyntaf a gymmer-
odd'wraig, âc a fu farw yn
ddiblant.
30 A'r ail a gymmerth y

wraig, ac a fu farw yn ddi-
blant.

31 A'r trydydd a'i cymmerth
hi ; ac yr un ffunud y saith
hefyd : ac m adawsaat blant,

ac a fuont feirw.

32 Ac yn ddiweddaf oll bu
farw y wraig hefyd.
33 Yn yT adgyfodiad gan
hynny, gwraig i bwy un o
honynt yw hi ? canys y saith
a"i cawsant hi yn wraig.

34 A'r lesu gan atteb a ddy-
wedodd wrthynt, Plant y byd
hwn sydd yn gwreicca, ac yn
g\\Ta:
33 Eithr y rhai a gyfrifir yn
deilwng i gael y byd hwnnw, ,

a'r adgyfodiad oddi wrth y
meirw, nid ydynt nac yn
gwreicca, nac yn gra

:

36 Canys nis gallant farw
mwy : oblegid cyd-stad ydynt
â'r angelion; a phlant Duw
ydynt, gan eu bod yn blant
yr adgyfodiad. 1

37 Ac y cyfyd y meirw, Mo- I

ses hefyd a hysbysoild wrth y
|

berth, pan yw ef yn galw yr
!

Arglwydd yn Dduw Abra-
ham, ac yn Dduw Isaac, ac
yn Dduw Jacob.
38 Ac nid yw efe Dduw y
meirw, ond y byw: canys
pawb sydd fyw iddo ef.

39 Yna rhai o'r ysgrifenydd-
ion gan atteb a ddywedasant,
Athraw, da y dywedaist.
40 Ac ni feiddiasant mwyach
ofyn dim iddo ef.

|
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41 í Ac efe a ddywedodd
wrthTOt, Pa fodd y maent yn

j

dvwedvd fod Crist \ii fab i
|

Dafydd ?

42 Ac y mae Dafydd ei hun
yn dywedyd yn Uyfr y Psahn-
au, Yr Àkglwvdd a ddy-
wedodd wnh fy ArglYi-ydd,

Eistedd ar fy neheulaw.

Ac efe a ddywedodd, Yn
wir meddaf i chwi, fwrw o"r

wiaig weddw dlawd hon i

mewn fwy na hwynt oll

:

4 Canys y rhai hyn oll o'r

hyn oedd eddill ganddynt a
fwriasant at oíTrj'mmau üuw:
eithr hon o'i phrinder a fwr-
iodd i mewn yr boll fywjd a

43 Hyd oni osodwj-f dy oedd ganddi.
elynion yn droed-faingc i'th

;
5 í Ac fel yr oedd rhai 3m

draed di.
|

dywedyd am y deml, ei bod
44 Y mae Dafydd gan hjTi- hi wedi ei harddu â meini
ny yn ei alw efn Arglwydd ; teg a rhoddion, efe a ddywed-
a pha fodd y mae efe yn fab

i
odd,

iddo ? I
6 Y pethau hyn yr ydych yn

4.5 í Ac a'r hoU bobl yn
|
edrj'charnynt, dawydyddiau

clj-wed^efeaddywedoddwrth
j

yn y rhai ni adewir maen ar
ei ddisgytilion, i faen, a"r nis dattodir.

46 Y'mogelwch rhag yr ys- 7 A hwy a ofynasant iddo,
grifenyddion, y rhai a ewyll-

ysiant rodio mewn dillad

lleis.on, ac a garant gj'farch-

iadau yn y marchnadoedd,
a'r prif-gadeiriau yn y syna-
gogau, a'r prif-eisteddleoedd
yn y gwleddoedd

;

47 Y rhai sydd yn llwyr-

fwytta tai gwragedd gweddw-
on, ac mewn rhith yn hir-

weddio : y rhai hyn a dderbyn-
iaut farn fwy.

PENNOD XXI.
l Crùt V» canmol y weddw dìatnd:

5 yn Thae-fynegi dinystr p deml a
dina* Jerusalem : 25 aV arteuddion

afydd o fíaen y dydd dtmddaf: 34
ac yn eu hannos hwy i fod yn v:yU
iadtjürus. 37 Arfer Crist tra fu ÿi,

gan dd\'Avedyd, Athraw, pa
bryd gän hynny y bydd y
pethau hyn?" a pha arwydd
fÿdd pan fo y pethau liyn ar
ddyfod?
8 Ac efe a ddjrwedodd,
Edrychwch nathwyller chwi

:

canys llawer a ddeuant yn fy

enw i, gan ddywedyd, Myfi
yw Crist; a'r a'mser a nesa-
odd : nac ewch gan hynny ar
eu hol hwynt.
9 A phan glywoch sôn am

ryfeloedd a therfysgoedd, na
chymmerwch fraw : canys
rhäid i'r peihau hyn fod yn
gyntaf : ond ni ddawy diweiid
yn y man.
10 Yna y dywedodd efe

ì

wrthynt, Cenedl a gyfyd yn

AC wedi iddo edrych i fynu, ! erbyn cenedl, a theyrnas ÿn
. efe a ganfu y rhai gol- ' "

udog yn bwrw eu rhoddion i'i

drysorfa.

! 2 Ac efe a ganfu hefyd ryw
wraig weddw dlawd yu bwTW

I

yno ddwy hatl ing.

erbyn teyrnas

:

11 A daear-grynfäau mawr-
ion a fyddant yn amryw le-

oedd, a'newyn, a hemtiau ; a
phethau ofnadwy, ac arwydd-
ion mawrion a fydd o'r nef.
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12 Eithr o flaen hyn oll, hwy l 24 A hwy a syrthiant trwy
a roddant eu dwylaw arnoch,

|

fin y cleddyf, a chaeth-gludir
ac a'c erhdiant, gan eich

j

hwynt at bob cenhedlaeth : a
traddodi i'r synagogau, ac i i Jerusalein a fydd wedi ei

garcharau, wedi eich dwyn 1 mathru gan y Cenhedloedd,
ger bron brenhinoedd a llyw- hyd oni chyflawner aniser y
odraethwyr o achos fy enw i. i Cenhedloedd.
13 Eithr fe a ddigwydd i 25 í A bydd arwyddio yn
chwi yn dystiolaeth. í yr haul, a'r lleuad, a'r , _

14Am hynny rhoddwch eich i ar y ddaear ing cenhedloedd,
bryd ar na rag-fyfyrioch beth ! gan gyfjTig-gynghor ; a'r môr
a atteboch :

' a"r tonnau yn rhuo

;

15 Canys mj-fi a roddaf i I 26 A dynion yn llewygu gan '

chwi enau a doethineb, yr i
ofn, a disgwyl am y pethaii

!

hon nis gall eich hoU wrth- I sydd yn dyfod ar y ddaear :
|

wynebwyr na dj-wedyd yn ei
j

oblegid nerthoedd y nefoedd
herbyn na'i gwrth-sefyli. ì a ysgydwlr. I

16 A chwi a fradychir, îe,
í

27 Ac yna y gwelant Fab y
gan rîeni, a brodyr, a cher- dynyndyfodmewucwmmwl,

, a chyfeilllon ; ac
honóch y parant farwolaeth
17 A chas fyddwch gau bawb
o herwydd fy enw i.

18 Ond ni chyll blewyn o'ch
pen chwi.
19 Yn eich amynedd medd-
iennwch eich eneidiau.
20 A phan weloch Jeru-
salem wedi ei hamgylchu
gan luoedd.yna gwybyddwch
fod ei hangiiyfannedd-dra hi

wedi nesâu.
21 Yna y rhai fyddant yn
Judea, flfoant i'r mynydd-
oedd ; a'r rhai a fyddant yu
ei chanol hi, ymadawant ; a'r

rhai a fyddant yn y meusydd,
nac elont i mewn iddi.

22 Canys dyddiau dial yw y
rhai hyn, i gyflawni yr holl

bethau a ysgrifenwyd.
23 Eithr gwae y rhai beich-

iogion, a'r rhai yn rhoi bron-
nau, yn y dyddiau hynny !

canys bydd angen mawr yn
y tir, a digofaint ar y bobl
hyn.

gýd â gallu a gogoniant

28 A phan ddechreuo y
pethau hyn ddyfod, edrych-
wch i fynu, a chodwch eich
pennau: canys y mae eich
ymwared yn nesâu.
•29 Ac efe a ddj'wedodd
ddammeg iddynt ; Edrych-
wch ar y flägysbren, a'r "holl

brennau

;

30 Pan ddeiliant hwy weith-
ian, ciiwi a welwch ac a wydd-
och o honoch eich hun," fod
yr haf yn agos.
31 Felly chwithau, pan wel-
och y pethau hyn yn digwydd,
gwybyddwch fod teynias
Dduw yn agos.

32 Yn wir meddaf i chwi,
Nid â yr oes hon heibio, hyd
oni ddêl y cwbl i ben. I

33 Y nef a'r ddaear a ânt
heibio ; ond fy ngeiriau i nid I

ânt heibio ddim. I

34 t Ac edrj'chwch amoch i

eich hunain, rhag i'ch calon-
nau un amser drj-mhâu trwyj



lythineb, a meddwdod,

I

gofalon y bywyd hwn, a dy-
fod y dydd hwnnw amoch yn
ddiBynîmwth

;

!
35 Canys efe a ddaw, fel

magl, ar wanhaf pawb oU a'r

sydd yn trigo ar wyneb yr
holl ddaear.
36 Gwjliwch gan hynny a
gweddîwch bob amser, ar
gael eich cyfrif yn deilwng i

ddîangc rhag y pethau hyn
ull sydd ar ddyfoiJ. ac i sefyll

ger bron Mab y dyn.
37 A'r dydd yr ydoedd efe
yn athrawiaetbu yn y deml

:

a'r nos yr oedd efè \ti myned
ac yn aros yn y mynydd a
elwid yr Olew-w^-dd.
38 A'r holl bobl afore-gyrch-
ent atto ef yn y deml, i'w
glywed ef.

1 paroUai

euddiedig yn Thoff-ddyu-edyd am y
bradychtcr: 2i yn'annòey rhan aràU
o^i apottoUon i ochelud rhyfyg: 31 yn
sicrhdn Pelr na pììallai ei ffydd ef:
äáacer hynny y gicadai eje ef dair
gií-aith : 39 yn eweddio yn y myn-
ydd ; ae yn chwyíu y ptoaed : 47 yn
cael ei fradychu à chusan: 50 yn
iachdu clust iffílchus: 54 yn eaeíei

1. LüC, XXI, XXIi.
Iscariot, yr hwn oedd o rifedi

y deuddeg.
4 Ac efe a aeth ymaith, ac
a ymddiddanodd â'r arch-
offeiriaid a'r blaenoriaid, pa
fodd y bradychai efe efiddynt.
5 Ac yr oedd yn llawen
ganddynt : a hwy â gyttunaa-
ant ar'roddi arian iddo.

6 Ac efe a addawodd, ac a
gei.'iiodd amser cyfaddas i'w
fradychu ef iddyn't yn absen
y boDL
7 í A daeth dydd y bara
croyw. ar \t hvhi yr oedd
rhaid lladd'y pasc.

8 Ac efe a anfonodd Petr ac
loan, gan ddj-wedyd, Ewch,
parottôwch i ni y pasc, fel y
bwyttaom.
9

" A hwy a ddj-wedasant
wrtho. Pa le y mynni barot-
tôi o honom ?

10 Ac efe a ddj^vedodd wrth-
ynt, Wele, pan ddeloch i

mewn i'r ddinas, cyferfj'dd â
chwi ddyn yn dw-jTi ystenaid
o ddwfr': cânlynch ef i'r t
IJe jT êl efe i mewn.
11 A dywedwch wrth wr y

tt, T mae yr Athraw yn dy-
wedyd wrthyt, Pa le y mae y
lletty, lle y'gallwyf fwytta y
pase gjd â'm disgjblion?
12 Ac efe a dderigys i chwi

oruwch-ystafell fawr, wedi ei

thaenu : yno parottôwch.
13 A hwy a aethant, ac a gaw-

A iS ESAODD gwyl y bara sant fel y dywedasai efe wrth-
XI. croyw, yr hon a elwir y vut ; ac a barottoisant v pasc.
Pasc-

j
14 A phan ddaeth v"r awr,

2 A'r arch-offeiriaid a'r ys- efe a eisteddodd i la'wr, a'r
grifenyddion a geisiasant pa deuddeg apostol gyd âg ef.
fodd y difethenl ef: oblegid ' 15 Acefeaddvwe"doddwrth-
yr oedd anijìu ofn y bobL j-nt, m a chennychais yn
3 5 A Satan a aeth i mev>n i

j

fawr fwytta y pasc hwn gyd â
Judas, yr hwn a gyfeuwid

j
chwi cyn dîoddef o honof.
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16 Canys yr ydwj'f yn dy-
wedyd i chwi, Ni fwyttâf fi

mwyach o hono, hyd oni
chyflawner yn nheymas
Dduw.
17 Ac wedi iddo gymmeryd
y cwppan, a rlioddi dîolch, efe
a ddywedodd, Cymmerwch
hwn,arhenuwchyn eich plith:

fifrwj'th y winwydden, hyd
oni ddèl te>Tnas Ddnw.
19 T Ac wedi iddo gym-
meryd V)ara, a rhoi diolch,
efe a'i torrodd, ac a'i rhoddes
iddynt, gan ddywedyd, Hwn
yw fy nghorph yr hwn jTydys
ynei roddi drosoch : gwnewch
hyn er coffa am danaf
20 Yr un modd y cwppan
hefyd wedi swpperu, gan ddy-
wedyd, Y cwppan hwn yio

y testament newydd yn fy

ngwaed i, yr hwn yr ydys yn
ei dywallt drosoch.
21 T Eithr wele law yr hwn
sydd yn fy mradychu gyd â
mi ar y bwrdd.
23 Ac yn wir y mae Mab y
dyn yn niyned, raegis y maë
wedieiluniaethu: eithrgwae
y dyn hwnnw, irwy yr hwn y
bradycliir ef

!

23 Hwythau a ddechreuas-
aut ymofyn yn eu plith eu
hunain, pwy o honynt oedd
yr hwn a wnai hynny.
24A bu ymryson yn eu plith,

pwy o honynt a dybygid ei

fod yn fwyaf.

2-5 Ac efe a ddywedodd wrth-
ynt, Y mae brenhinoedd y
Cenhedioedd yn arglwydd-
iaethu amynt ; a'r rhai sydd
mewn awdurdod arnynt, a
elwir yn bendefigion.

XXII.
26 Ond na fyddwch chwi

felly : eithr y mwjaf yn eich
plith chwi, bydded nîegis yr
ieuangaf ; a'r pennaf, megis
yr hwn sydd yn gweini.
27 Canys pa un fwyaf, ai yr
hwn sydd yn eistèdd ar y
bwrdd, ai yr hwn sydd yn
gwasanaethu? onid yr hwn
sydd yn eiátedd ar y bwrdd ?

eitbr yr ydwy f fi yn eich mysg
fel un yn gwasanaethu.
28 A chwychwi yw y rhai a
arhosasoch gyd à mi yn fy
mhrofedigaethau.
29 Ac yr wyf fl yn ordeinio i

chwi de>Tna.s, megis yr or-
deiniodd fy Nhad i minnau

;

30 Fel y bwyttaoch ac yr
yfoch ar fy mwrdd i yn fy

i

nheymas, ac yr eisteddoch ar
j

orseddfeydd, yn barnu deu- !

ddeg llw>'th lárael.
j

31 í A'r Arglwydd a ddy-
wedodd, Simon, Simon, wele,
Satan a'ch ceisiodd chwi, ì'ch

nithio fel gwenith

:

32 Eithrmi a weddìais dros-
ot, na ddiffygiai dy ffydd di

:

tithau pan y'th dröer, cad-
arnhâ dy frodyr.

33 Ac efe a ddywedodd
wrtho, Arglwydd, yr ydwyf fi

yn barod i fyned gyd ä tiii i

garchar, ac i angau.
34 Yntau a ddywedodd, Yr
wyf jTi dywedyd i ti, Petr,
Na chân y ceiliog heddyw,
nes i ti wadu dair gwaith yr
adweini fl.

35 Acefe add>T\'edodd wrth-
ynt, Pan y'ch anfonais heb
na phwrs, na chôd, nac es-

gidiau, a fu amoch eisieu

dim ? A hny a ddywedasant,
Na ddo ddim.
36 Ynay dywedodd wrthynt.
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Ond yn awr y neb sydd gan- 1

ddo bwrs, cymmered ; a'r un
modd gôd; a'r neb nid oes 1

ganddo. gwerthed ei bais, a

l)hr}'iied gleddyf
j

37 (Janys yr wyi yn ilywedyd i

i chwi, fod yn ' rhaid etto 1

gyflawni ynof fl y peth hwn
1

a ysgrifenwyd ; se/, A cliyd

à'ranwirycýfrifwydef; canys
y mae diben i'r pethau am
danaf ÍL

38 A hwy a ddywedasant.
Arglwydd, wele diiau gleddyf
yma. Ac efe a ddywedodd '

"wrthynt, Digon y\v.

39Í Acwediiddofynedallan, I

efe a aeth, yn ol ei arfer, i

fynydd yr Olew-wydd; a'i

ddisgyblion hefyd a'i caulyn-
a.sant ef. I

40 A phan ddaeth efe i'r

man, efe a ddywedodd wrth-
j

ynt, Gweddich nad eloch
uiewn profedigaeth.

I

41 Ac efe a dynnodd oddi
wrthynt tu ag ergyd carreg

;

ac wedi iddo fyned ar ei

liniau, efe a weddîodd,
;

42 Oan ddywedyd, Dad,
os ewyllysi droi heibio y cwp-

i

pan hwn oddi wrthyf: er
hynny nid fy ewyllys i, ond
yr eiddot ti a wneler.
43 Ac angel o'r nef a ym-
ddangosodd iddOjjii ei uerthu
ef.

44 Ac efe mewn ymdrech
meddwl, a weddîodd yn ddy-
falach : a'i chwys ef oedd fel

defnynau gwaed yn disgyn ar

y ddaear.
45 A phan gododd efe o'i

weddi, a dyfod at ei ddisg-
yblion, efe a'u cafodd hwynt
yn cysgu gan dristwch

;

46 Ac a ddywedodd wrthynt.

XXII.
I

Paham yr ydych yn cysgu ? i

cùdwch, a gwedd'iwch nad '

eiocli uiewn profedigaetli.

47 t Ac efe etto yn llefaru, 1

wele dyrfa ; a'r hwn a elwir
Judas, un o'r deuddeg, oedd

|

yn myned o'u blaen hwynt, I

ác a nesaodd at yr lesu, i'w
gusanu ef.

|

48 A'r lesu a ddj'wedodd
j

wTtho, Judas, ai â chusan yr :

\vyt ti yn bradychu Mab y
dyn?

j

49 A phan welodd y rhai i

oedd yn ei gylch ef y peth
oedd ar ddyfod, hwy a ddy-

j

wedasant wrtho, Arglwydd, a
darâwn ni â chleddyf ? 1

50 í A rhyw un o honynt a
i

darawodd was yr arch-oflfeir-
!

iad, ac a dorrodd ymaith ei ;

glust ddehau ef.
I

51 A'r lesu a altebodd ac a
'

ddywedodd, Goddefwch hyd
i

yn hyn. Ac efe a gyflfyrd'd-

odd â'i glust, ac a'i hiachaudtl
ef.

I

53 A'r lesu a ddywedodd I

wrthyrarch-oflfeiriaid,ablaen-

1

oriaid y deml, a'r henuriaid,
|

y rhai a ddaethent atto, Ai
i

fel at leidr y daethoch chwi
!

allan, â clileddyfau ac â '

flyn? i

53 Pan oeddwn beunydd
gyd à chwi yn y deml, nid

|

estynasoch ddwyiaw i'm her-
|

byn : eithr hon yw eich awT
;

cîiwi, a gallu y tý%vyllwch. !

54 í A hwy a'i daliasant ef,

ac a'i hareiniasant, ac a'i

dygasant i raewn id yr arch-
oífeiriad. A Phetr a ganlyn-
odd o hirbell.

55 Ac wedi iddynt gynneu

I

tân y'nghanol y neuadd, a
I chyd-eistedd o honynt, eis-

151



teddodd Petr yntau yn
plith hwynt.
56 A phan ganfu rhyw langc-

es ef yn eistedd wrth y tân,
a dal sylw amo, hi a ddywed-
odd, ¥r oedd hwn hefyd gyd
âgef.
57 Tntau a'i gwadodd ef,

gan ddy\vedyd, o wiaig, nid
adwaen i ef.

68 Ac ychydig wedi, un arall

a'i gwelodd ef, ac a ddy\ved-
odd, Yr wyt tithau hefyd yn
un o honynt. A Phetr a ddy-
wedodd, O ddyn, nid ydwyf.
59 Ac ar ol megis yspaid un
awr, rhyw un arall a daerodd,
gan ddywedyd, Mewn gwir-

». Luc, XXII, xxin.
uriaid y bobl, a'r arch-oflfeir-

iaid, a'r ysgrifenyddion, ac

a'i dygasant ef i w cynghor
hwynt,
67 Gan dd}'\vedyd, Ai ti yw

Crist î dywed i ni. Ac efe a
ddywedodd wrthynt, Os dy-
wedaf i chwi, ni chredwch
ddim

:

68 Ac os gofynaf hef^'d i

chipi, ni'm hattebwch, ac ni'm
gollyngwch yniaith.

69 Ar ol hyn y bydd Mab y
dyn yn eistedd ar ddeheulaw
gallu Duw.
70 A hw7 oll a ddj-wedasant,
Ai MabDuwganhynnyydwyt
ti ? Acefeaddy^yedoddwrth-

ioneddyroeddhwnhefydgyd ynt, Yr ydych chwi yn dy-

âg ef : canys Galilead yw.
60 A Phetr a ddywedodd, T
dyn, nis gwn betli yr wyt yn
ei ddywedyd. Ac jti y man,
ac efe etto yn Uefara, canodd
y ceiliog.

61 A'r Arglwydd a drodd. ac
a edrychodd ar Petr. A Phetr
a gofiodd ymadrodd yr Ar-
glwydd, fel y dywedasai efe
wrtho, Cyn canu o'r ceiliog, y
gwedi fi deirgwaith.
62 A Phetr a aeth allan, ac
a wylodd yn chwerw-dost.
63 1 A'r gwr oedd yu dal jt
lesu, a'igwatwarasaut ef, gân
ei daro.
64 Ac wedi iddynt guddio ei

lygaid ef, hw^ a"i tarawsant „„
ef ar ei wyneb, ac a ofynasant ant ef at Pilat

iddo, gan ddywedyd, Pro-
i

2 Ac a ddechreuasant ei

phwyda, pwy yw yr hwn a'th ' gyhiiddo ef, gan ddywedyd,
darawodd di? Ni a gawsom hwn yn gyr-
65 A llawer o bethau eraill,

!
droi y bobl, ac yn g\vahardd

wedyd fy mod.
71 Hw^tbau a dd}nvedasant,
Pa raid i ni mwyach wrth
dystiolaeth? canys clywsom
ein hunain o'i enau ef ei huu.

PENNOD XXIII.
1 Cyhuddo yr lesu eer hron rüat, a'i

anfm at Herod; 'S a Herod yn ei

watwar e/. 12 Herod a Pliitat yn
cummodi a'u eilydd. 13 Y bobl yn
deisy/cael Barabbas,- a H/iHat yn ei

ollwng e/iddynt, ac vn rhnddi yr lesu

fw groeshoelio. 2/ Yntuu yn mimegi

i dg ef.

dddedigí

IWS O

L gyfodasant, ac a'i dygas-

gan gablu. a ddywedasant yn
ei erbyn ef.

66 í A phan aeth hi yn
ddydd, ymgynhuUodd hen-

rhoi tejTuged i Cesar, gan
ddywedyd mai efe ei hun j-w

Crist Frenhin.
3 A Philat a ofynodd iddo,
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gan ddywedyd, Ai ti y\v Bren-
hin yr luddewon? Ac efe

a attebodd iddo, ac a ddy-
wedodd, Yr wyt ti yu
dywedyd.
4 A dywedodd Pilat wrth yr

arch-oiîeiriaid a"r bobl, Nid
wyf fì yn cael dim bai ar y
dyn hwn.
5 A hwy a fuant daerach,
gan ddywedyd, Y niae efe yn
cyíTrÔi y l)obl, gan ddysgu
tTwy hoU Judea, wedi dechreu
o Galilea hyd yma.
6 A phan glybu Pilat sôn am
Galilea, efe a ofynodd ai Ga-
lilead oedd y dyn.
7 A phan wybu efe ei fod ef
lywodraeth Herod, efe a'i

hanfonodd ef at Herod, yr
hwn oedd yntau yn Jerusa-
lem y dyddiau hynny.
8 í A Herod, pan welodd yr

1 esu, a lawenychodd yn fawr

:

canys yr oedd efe yn chwen-
nych e'r ys talni ei weled ef,

oblegid iddo glywed Uawer
am dano ef; ac yr j'doedd
yn gobeithio cael gweled
gwneuthyr rhj'w arwydd gan-
ddo ef.

9 Ac efe a'i holodd efmewn
Uawer o eiriau ; eithr efe nid
attebodd ddim iddo.

10 A'r arch-offeiriaid a'r ys-
grifenyddion a safasant, gan
ei gj'huddo ef yn haerllug.

11 A Herod a'i íilwTr, wedi
iddo ei ddîy.styru ef, a'i wat-
war, a'i wisgo â gwisg glaer-
wen, a'i danfonodd ef drach-
efn at Pilat.

12 í A'r dwthwn hwnnw yr
aeth Pilat a Herod yn gyfeiil-

ion : canys yr oeddynt o'r

blaen mewn gelyniaeth â'u
gilydd.

,
XXIII.

I

13 1Í A Philat, wedi galw
;

ynghyd yr arch-offeiriaid, a'r

I

llywiawdwyr, a'r bobl,
14 A ddywedodd wTthynt,
Chwi a ddygasoch y dyn hwn
attaf fl, fel un a fyddai yn
gyrdroi y bobl : ac wele,
myfi a'i holais e/ yn eich
gydd chwi, ac ni clíefais yn

I

y dyn hwn ddim bai, o ran
5;

I pethau yr ydych chwi yn ei

gyhuddo ef am danynt

:

15 Na Herod chwaith

:

canys anfonais chwi atto ef;
ac wele, dim yn haeddu
marwolaeth nisgwnaed iddo.
16 Am hynny mi a'i cer-

yddaf ef, ac a'í gollyngaf

I

ymaith.

j

17 Canys jn- ydoedd yn rhaid
iddo oUwng un yn rhydd

I iddynt ar yr wyl.

I

18 A'r holi lîaws a lefasant
ar unwaith, gan ddywedyd,

!
Bwrw hwn ymaith, a goUwng

j

i ni Barabbas yn rhydd

:

19 (Yr hwn, am ryw derfysg
í a wnaethid yn y ddinas, a
1

llofruddiaeth ; oedd wedi ei

daflu i garchar.)
•20 Am hynny Pilat a ddy-

I
wedodd wrthynt drachefh,

j

gan ewyllysio goUwng yr
lesu yn rhydd.
21 Eithr hwy a lefasant

arno, gan ddywedyd, Croes-
hoelia, croeshoelia ef.

22 Ac efe a ddywedodd
wrthynt y drydedd waith,
Canys pa ddrwg a wnaeth
efe ? ni chefais i ddim achos

j

marwolaeth ynddo ; am hyn-
! ny mi a'i ceryddaf ef, ac a'i

!

gollyngäf yn rhydd.
23 Hwythau a fuont daerion
â Uefau uchel, gan ddeisyfu

I ei groeshoelio ef. A'u Uefau
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hwynt a'r arch-oflfeiriaid a
orfuant
24 A Philat a famodd
wneuthur eu deisyfiad hwynt.
25 Ac efe a oUyngodd yii

rhydd iddynt yr hwn am derf-

ysg a llofruddiaetli a fwr-
iasid y'ngharchar, yr hwu a
ofynasant : eithr yr lesu a
draddododd efe i'w hewyllys
hwynt.
26 Ac fel jT oe'ldYTit yn ei

arwain ef jTiiaith, hw^ a ddal-
iasant un Simon o Cyrene,
yn dyfod o'r wlad, ac a ddod-
asant y groes amo ef, i'w

dwyn ar ol yr lesu.
27 1í Ac yr oedd yn ei ganlyn

ef lîaws mawr o bobl, ac o
WTagedd, y rhai liefyd oedd
yn cwynfan ac yn galaru o'i

blegid ef.

28 A'r lesu, wedi troi attynt,

a ddywedodd, Merched Jem-
salem, na wylwch o'ra plegid
i : eithr wj-lwch o'ch plegid
eich hunaiu, ac oblegid eich
plant.
29 Canys wele, y maeydydd-
iau yn dyfol, yn y rhài y
dywedant, Gwn eu Ijyd

y rhai ammhlantadwy, a'r

crothau ni eppiliasant, a'r

bronnau ni roisant sugn.
30 Yna y dechreuant ddy-
wedyd wrth y mynyddoedd,
Syrthiwch arnom ; ac wrth y
brjTiiau, Cuddiwch nL
31 Canys os gwnant hyn yn
y pren îr, pa beth a wneir yn
y crin?
32 Ac arweiniwyd gyd âg ef
hefydddau eraill,drwg-weith-
redwyr, i'w rhoi i'w marw-
olaeth.
33 A phan ddaethant i'r lle

a elwir Calfaria. yno y croes-

XXIII.
hoeliasant ef,a'r drwg-weith-
redwyt ; im ar y llaw ddehau,
a"r llall ar yr aswy.
34 V A'r lesu a ddj-wedodd,

Dad, maddeu iddynt:
canys ni wyddant pa beth
y maent ynei wneuthur. A
h\v7 a rannasant ei ddillad ef,

ac a fwriasant goelbren.
35 A'r bobl a safodd jti ed-

rych. A'r pennaethiaid hef-
yd gj'd à hwynt a watwaras-
ant, gan ddywedyd, Eraill a
waredodd efe; gwareded ef ei

hun, 03 hwu yw Crist, ethol-
edig Duw.
36 A'r milwyrhefyda'i gwat-
warasant ef, gan ddyfod atto,
a chynnyg idtlo finegr,

37 A dywedyd, Üs tydi yw
Brenhin yr idddewon, gwar-
ed dy hun.
38 Ac }T ydoedd hefyd ar-

ysgrifen wedi ei ysgrifenu
uwch ei ben ef, â Uythyrenau
Groeg, a Lladin, a Hebraeg,
HWN YW BKEÄ'HIN YR
lüDDEWO'.
39 í Ac un o'r dnvg-weith-
redwjT a grogasid a'i cablodd
ef, gan ddywedyil, Os tydi
yw Crist, gwared dy hun a
ninnau.
40 Eithr y llall a attebodd,
ac a'i ceryddodd ef, gan ddy-
wedyd, Onid wjt ti yn ofni
Duw, gan dy fod dan yr un
ddamnedigaeth ?

41 A nyni yn wir )ti gj-flawn

;

canysyrydym yn derbyn yr
hyn a haeddai y pethau a
wnaethom : eithr hwn ni
wnaeth ddim allan o'i le.

42 Ac efe a ddywedodd wrth
yr lesu, Arglwydd, cofia fi

pan ddelych i'th deyrnas.
43 A'r lesu a ddj'wedodd
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wrtho, Yn wir meddaf i ti,

Heddywy byddi gj'd â mi ym
mharadwys.
44 Ac yrydoedd hi ynghylch
ychweched awr,athyw>'Uwch
a fu ar yr hoU ddaear hyd y
nawfed awr.
45 A'r haul a dns'yllNyyd, a

llèu y deml a rwýgwyd yu ei

chanol.
46 í A'r lesn, gan lefain â

llef uchel, a ddywedodd, O
Dad, i"th ddwylaw di y gor-
chymynaf fj- yspryd. Ac wedi
iddo ddywedyd hyn, efe a
drengodd.
47 A'r canwriad, pan wel-
odd y peth a wnaethpwyd. a
ogoneddodd Dduw, gan ddy-
wedyd, Yn wir yr oedd hwn
yn WT cyflawn.
43 A'r'hoU bobloedd y rhai a
ddaethent ynghyd i edrych
hjTi, wTth weled y pethau a
woaethpwyd, a ddychwelas-
ant, gan guro eu"dwyfron-
nau.
49 A'i holl gj'dnabod ef a

safasant o hirbell, a'r gwrag-
edd y rhai a'i canlynasent
ef o Galilea, yn edrych ar y
pethau hyn.
50 'i Ac wele, gwr a'i enw
Joseph, yr hwn oedd gyng-
horwr, gwT da a chyfìawn

:

51 (Hwn ni chyttunasai â'u
cynghor ac â'u gweithred
hwynt ;) o Arimathea, dinas
yr 'luddewon, yr hwn oedd
yntau yn disgwyl hefyd am
deyrnas Dduw

;

52 Hwn a ddaeth at Pilat,

ac a ofynodd gorph yr lesu.

carreg, yn yr.hwn ni roddasid
dyn erioed.

54 A'r dydd hwnnw oedd
ddarpar-wyl, a'r Sabbath oetld
yn nesâu.
55 A'r gwragedd hefyd, y
rhai a ddaethent gyd àg ef o
Galilea, a ganlynasant, ac a
welsant y bedd, a pha fodd y
dodwyd ei gorph ef.

56 A hwy a ddychwelasant,
ao a barottoisant bêr-arogiau
ac ennaint ; ac a orphwysas-
ant ar y .Sabbath, yn ol y
gorchymyn.

PEXXOD XXIV.
1 Dau aneel yn mynegi ad^yfodiad
Crist i' ' ewra^edd oedd yn dyfod at

y bedd ; 9 a'r rhai hynny yn ei ad-
rodd i eraiU. 13 Crist ei hun yn
ymddan^os i'r ddau ddisgybl oedd yn
myned i Emmäus : 36 ac itedihyn-

hanehrediniaeih htty: i~ ynrhoddi
gorchymyn iddynt : 49 ac yn addaw
yr Ÿspryd Olán : 51 ac /eUy yn
eseyn f r nefoedd.

AR àydd cjmtaf o'r wyth-
. nos, af y cynddydd,

hwy a ddaethant at y bedd,
gaii ddwyn y pêr-aroglau a
barottoisent, a rhai gyd â
hwynt.
2 "A hwy a gawsant y maen
wedi ei "dreiglo ymaith oddi
wrth y bedd.

|

3 Ac wedi iddynt fyned i
|

mewn, ni chawsänt gorph yr I

Arglwydd lesu.
|

4 A bu, a hwy yn petruso
ara y peth hwn, wele, dau I

I

wr a safofld yn eu hymyl
|

I mewn gwisgoedd disglae"r.

_ . .
I

5 Ac wedi iddyut ofni, a
53 Ac efe a'i tynnodd i lawr, s gostwng ew hwynebau tu a'r
ac a'i hamdôdd mewn llían , ddaear, hn'y a ddvwedasant
main, ac a'i rhoddes mewn

\
wrthynt. Paham yf ydych yn

bedd wedi ei naddu mewn 1 ceisioybywjTnmysgymeirw?
|
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6 Nid yw efe yma, ond efe a
gyfododd. Coflwch pa fodd y
dywedodd wrthych, ac efe

etto yn Galilea,
7 Gan ddywedyd, Rhaid yw

rhoi Mab y dyn yn nwylaw
dynion pechadurus, a'i groes-
hoelio, a'r trydydd dydd ad-
gyfodi.

8 A hwj' a gofi^sant ei eiriau
ef;
9 Ac a ddychwelasant oddi
wrth y bedd, ac a fynegasant
hyn oll i'r un ar ddeg, ac i'r

lleiU oll.

10 A Mair Magdalen, a Jo-
anna, a Mair mam lago, a"r

UeiII gj'dâhwynt, oedd y rhai
a ddywedasant y peihau hyn
wrth yr apostolion.
11 A'u geiriau awelid yn eu
golwg hwynt fel gwegi, ac ni
chredasant iddynt.
12 Eithr Peir a gododd i

fynu, ac a redodd at y bedd
;

ac wedi ymgrymmu, efe a
ganfu y Uîeiniau wedi eu
gosod o'r neilldu ; ac a aeth
ymaith, gan ryfeddu rhyng-
ddo ag ef ei hun am y peth a
ddarfuasai.
13 1 Ac wele, dau o honynt
oedd yn myned y dydd
hwnnw i dref a'i henw Em-
mäus, yr hon oedd ynghylch
tri ugain ystâd oddi wrih
Jerusalem.
14 Ac yr oeddynt hvry yn
ymddiddan â'u gilydd am yr
hoU bethau hyn a ddigwydd-
asent.
15 A'bu, fel yroediiynt yn
ymddiddan, ac yn ymofyn
â'u gilydd, yr lesu ei hun
hefyd a nesaodd, ac a aeth

j

gyd â hwynt.
16 Eithr eu llygaid hwyut a

XXIV.
attaliwyd, fel nas adwaenent
ef.

17 Acefeaddywedodd wrth-
ynt, Pa ryw ymadroddion yw
y rhai hyn yr ydych yn eu
bwTW at eu gilydd, dan rodio,
ac yn wj-neb-drist ?

18 Ac un honynt, a'i enw
Cleopas, gan atteb a ddywed-
odd wrtho, A wy t ti yn unig
yn ymdeithydd yn Jerusa-
lem, ac ni wybuost y pethau
a wnaethpwyd ynddi hi yn y
dyddiau hyn ?

19 Ac efe a ddywedodd wrth-
ynt, Pa bethau ? Hwythau a
ddywedasant wrtho, Y peth-
au ynghylch lesu o Naza-
reth, yr hwn oedd wr o bro-
phwyd, galluog mewn gweith-
red a gair ger bron Duw
a'r holl bobl

;

20 A'r modd y traddododd
yr arch-ofîeiriaid a'n Uywodr-
aethwyr ni ef i fam marw-
olaeth, ac a'i croeshoelias-
ant ef.

21 Ond yr oeddym ni yn go-
beithio mai efe oedd yr hwn
a waredai yr Israel. Ac
heb law hyn oU, heddyw
yw y trydydd dydd er

pan wnaethpw7d y pethau
hyn.
•22 A hefyd rhai gwragedd o
honom ni a'n dychrjnasant
ni, gwedi iddynt fod yn fore

wrth y bedd

:

23 A phan na chawsant ei

gorph ef, hwy a ddaethant,
gan ddywedyd weled o hon-
ynt weledigaeth o angelion,

y rhai a ddywedent ei fod ef

yn fyw.

24 A rhai o'r rhai oedd gyd
ù. nyni a aethant at y bedd,
ac a gawsant feliy, fel y dy.

lU
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wedasai y gwragedd : ònd ef

nis gwelsant.
25 Ac efe a ddywedodd wrth-

ynt, O ynfydion, a hwyrfn^d-
ig o gaìon i gredu yr holl

bethau a ddywedodd' y pro-
phwydi

!

26 Onid oedd raid i Grist

ddioddef y pethau hjTi, a
myned i mewn i'w ogon-
iant ?

27 A chan ddechreu ar
Moses, a'r holl brophwydi,
efe a esponiodd iddynt yn yr
holl ysgrj-thyrau ý pethàu
am dano ei h'un.

28 Ac yr oeddynt ^-n nesâu
i'r dref' Ile yr oeddynt yn

i

myned: ac jiitau a gym- !

merth amo ei fod yn myned i

ym mhellach.
j

29 A hwy a"i cymhellasant >

ef, gan ddywedyd, Aros gyà
'

â ni ; canys y mae hi yn
hwyrhâu, a'r dydd yn darfod.
Ac efe a aeth i mêwn i aros
gj'd â hwj-nt.
30 A dai'fu, ac efe yn eistedd
gyd â hwynt, efe a gj'm-
merodd fâra, ac a'i ben-
dithiodd, ac a'i torrodd, ac
a'i rhoddes iddynt.
31 A'u Ilygaid'hwynt a agor-

wj-d, a hwy a'i hadnabuant
ef : ac efe a 'dtUflannodd allan
o'u golwg hwynt.
32 A hwy a ddywedasant
WTth eu gilydd, Onid oedd
ein calon ni yn llosgi ynom
tra yr ydoedd efe yn ym-
ddiddan â ni ar y ffordd, a
thra yr ydoedd efé yn agoryd
i ni yr ysgrjthyrau ?

33 A hwy 'a gôdasant JT awr
honno, ac a ddychwelasant i

Jerusalem, ac a gawsant yr
un ar ddeg wedi ymgasglu

XXIV.
ynghyd, a'r sawl oedd gyd â
hwynt,
34 Yn dywedyd, Tr Ar-
glwydd a gyfododd yn wir, ac
a ymddang'osodd i Simon.
35 A hwjtliau a adrodd'
asant y pethau a wnaethesid
ar y ffordd, a pha fodd yr
adnabuwyd efganddynt wrth
dorriad y bara.
36 t Ac a hwy yn. dywedyd
y pethau hyn, yr lesu ei hun
a safodd yn eu canol hwynt,
ac a ddywedodd wrthynt,
Tangnefedd i chwi.
37 H\y}'thau,wedibrawychu
ac ofni, a dybiasant weled o
honynt ysprýd.
38 Ac efe a ddywedodd wrth-

ynt, Paham y'ch trallodir ? a
phaham y mae meddyUau
yn codi yn eich calonnau ?

39 Edrj-chwch fy nwjlaw
a'm traed, mai mj-fi fy hun
ydyw: teimlwch fi, a gwel-
wch : canys nid oes gan ys-

pryd gnawd ac esgym, fel y
gwelwch fod gennyf fi.

40 Ac wedi iddo ddywedyd
hyn, efe a ddangosodd idd-
ynt ei ddwylaw a'i draed.
41 Ac a hwy etto heb gredu
gan lawenydd, ac yn rhyf-
eddu, efe a ddywedodd wTth-
ynt, Á oes gennych chwi jTna
ddim bwyd ?

42 A hwy a roisant iddo
ddam o bysgodyn wedi ei

rostio, ac o ddil mêL
43 Yntau a'i cymmerodd, ac

a"i b\vyttaodd yn eu g-ydd
hwj-nt.
44 Acefe a ddywedodd wTth-

ynt, Dyma y geiriau a ddy-
wedais i WTthych, pan oedd-
wn etto gyd â chwi, bod yn
rhaid cyfla\vni pob pethj



a ysgrifeinTya y'nghyfraith
Moses, a'r prophwydi, a'r

psalmau, ani danaf li.

45 Yna yr agorodd efe eu
deall hwynt, fel y dealleut
yr ysgo'thyrau.
46 Ac efe a ddywedodd wrth-

ynt, Felly jt ysgrifenwj-d, ac
fellý yr oêdd raid i Grist ddî-

oddef, a chyfodi o feirw y
trydydd dydd

:

47 A phregethu edifeirwch
a maddeuant pechodau yn ei

enw ef ym mhlith yr holl

genhedloedd, gan ddechreu
yn Jerusalem.
48 Ac yr ydych chwi yn
dystion o'r pethau hyn.
49 1í Ac wele, yr ydwyf fì yn
anfon addewid fy Is'had ar-

noch: eithr arhoswch chwi
yn ninas Jerusaleni, hyd oni
wisger chwi â nerth o'r uchel-
der.

50 t Ac efe a'u dug hwynt
allan hyd yn Bethania ; ac a
gododd ei ddwylaw, ac a'u
bendithiodd hwynt.
51 Ac fe a ddarfu, tra yr
oedd efe jti eu bendithio
hwynt, j-madael o hono ef
oddi wrthynt, ac efe a ddyg-
\\7d i fynu i'r nef.

52 Ac wedi iddynt ei addoli
ef, hwy a ddychwelasant i

Jerusalem, gyd â llaweuydd
mawr

:

53 Ac JT oeddynt jTi was-
tadol yn' y deml, yn moli ac
j'n bendithio Duw. Amen.

YR EFENGYL YN OL

SANT lOAN.

1 Duiedaòj dt/ndabt a stuydâ lesu
Unst. lòTyolaeth loan. 39 tìalw
aii Andreas, Petr, Phyltp, a A'a-

YN y dechreuad yr oedd
y Gair, a'r Gaîr oedd

gyd â Duw, a Duw oedd y
Gair.

2 Hwn oedd yn y dechreuad
gyd â Duw.
3 Trwyddo ef y gwnaeth-
pwyd pob peth ; ac hebddo
ef ni wnaethpwyd dirn a'r a
wnaethp\\yd.
4 Ynddo ef jt oedd bywj'd

;

a'r bywyd oedd oleuni dyu-
ion.

5 A'r goleuni sydd yn Uew-
yrchu yn y tywyllwch; a'r

tjTs'j'llwch nid oedd yn ei

amgyfTred.
6 í l'r ydoedd gwr wedi ei

anfon oddi WTth Dduw, a'i

enw loan.
7 Hwn a ddaeth yn dystiol-

aeth, fel y tystiolaethâi am
y Goleuni, fel y creciai pawb
trwvddo ef.

8 Nid efe oedd y Goleuni,
eithr e/(j a an/oìutsid fel y
tystiolaethai am y Goleuni.
9 Hwn ydoedd gwir Oleu-

ni, yr hwn sydd yn goleuo
pob dyn a'r y sydd yn dyfod
i'r byd.
10 Yn y bj'd jt oedd efe,

a'r byd a wuaethpwyd trvvy-

ddo ef ; a'r byd nid adnabu ef.

11 At ei eiddo ei him y I
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daeth, a'r eiddo ei huu nis

derbyniasant ef.

12 ünd cynnifer ag a'i der-
byniasant ef. efe a roddes
iddjTit allu i fod yn feiliion i

Dduw, se/ i'r sawl a gredant
yn ei enw ef

:

" 13 Y rhai ni aned o waed,
nac o ewyllys y cnawd, nac o
ewyllys gwr', eîthr o Dduw.
14 A'r Gair a wnaethp«yd
yn gnawd, ac a drigodd yn
êin plith ni, (ac ni a welsom
ei ogoniant ef, gogoniant
niegis yr ünig-anedig oddi
wrch y Tad,) yn lla^yn gras a
gwirionedd.
15 í loan a dystiolaethodd
am dano ef, ac a lefodd, gan
ddj'wedyd, Hwn oedd yr un
y dyfl'edais am dano, Yr hwn
sydd yn dyfud ar fy ol i, a
aeth b"m blaen i: canys \t
oedd efe o'm blaen i.

16 Ac o"i gyflawnder ef y
derbyniasom hi oll, a gras am
ras.

17 Canys y gyfraith a rodd-
wj-d tn\7 Moses, ond y gras
a'r g^^irionedd a ddaeth trwy
lesu Grist.

IS Ni welodd neb Dduw
erioed : yr unig-anedig Fah,
yr hwn sydd ym mynwes y

j

Tad. hwunw a'í hysbvsodd i

f/. '
I

19 r A hon yw tystiol- I

aeth loan, pan änfonodd yr
!

luddewon o Jenisalem ofifeir- >

iaid a Lefiaid i ofvn iddo, ;

Pwy w}-t ti ?

20 Ac efe a gyffesodd, ac ni i

wadodd; a chyffesodd, JS'id

myü yw y Crist.
j

21 A hy a ofvnasant iddo, !

Beth yntè ? Ai'Elîas wyt ti ? I

Yntau a ddywedodd, Nag ê.

AN, I.

Ai y Proph«yd wj-t ti? Ac
efe a attebodd, Nag è.

23 Yna y dywedasant wrtho,
Pwy wyt ti ? fel y rhoddom
atteb i'r rhai a'n danfonodd.
Beth yr wyt ti yn ei ddywed-
vd am danat dy hun ?
" 23 Eb efe, Myû >jw llef un
yn gwaeddi yn y diffaethwch,
üniawnwch' ffordd yr Ar-
glwj'dd,fel y dj^yedodd Esaias
y prophwyd.
24 A'r rliai a anfonasid oedd

o'r Phariseaid.
25 A hwy a ofj'nasant iddo,
ac a ddywedasant wrtho,
Paham gan hynny yr wyt ti

yn 'oedyddio, 'onid ydwyt ti

ua'r Crist, nac Ellas, na'r
prophwyd ?

26 loah a attebodd iddynt,
gan ddj'^yedyd, Myíì sydd yn
bedyddio â dwfr ; 'ond y mae
un "yn sefyll j-n eich" pHth
chwi, jT hwn nid adwaenoch
chwi

:

27 Efe jnv jt hwn sydd yn
dyfod ar fy ol i, yr "hwn a
aeth o'm b^u i ; jr hwn nid
ydwj'f ü deilwng i ddattod
carrai ei esgid.

28 Y pethau hyn a wnaeth-
pwyd yn Bettìabai-a, y tu
hwht i'r lorddonen, lle yr
oedd loan yn bedyddio.
29 T Tranhoeth toan a gan-

fu JT lesu yn dyfod atto ; ac
e/e a ddywedodd, Wele Oen
Duw, yr hwn sydd yn tynnu
j-maith bechodau y byd.
" 30 Hwn yw efe am 'jr hwn
y dywedais i, Ar fy ol "i y mae
gwf yn dj'fod, jr hwn â aeth
o'm 'blaeh i : canys yr oedd
efe o'm blaen i.

31 Ac mj-fl nid adwaenwn
ef : eithr fel -st amlygid ef i

159
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gan fedyddio â d\vfr.

32 Ac loan a dystiolaeth-
odd, gan ddywedyd, Mi a
welais yr Yspryd yn disgyn
megis coloramen, o"r nef, ac
efe a arhosodd arno ef.

33 A myíi nid adwaenwn
ef; eithr yr hwn a'm han-
fonodd i fedyddio â dwfr, efe

a ddywedodd wrthyf, Ar yr
hwn y gwelych yr Yspryd yn
disgyn, ac yn aros arno, hwu-
nw yw yr un sydd yu bed-
yddio â'r Yspryd Glân.
34 A mi a welais, ac a dyst-

iolaethais mai hwn yw Mab
Duw.
35 ^ Trannoeth drachefn y

safodd loan, a tlau o'i ddis-
gyblion

:

36 A chan edrych ar yr lesu
yn rhodio, efe a ddywedodd,
Wele Oen Duw.
37 A'r ddau ddisgybl a'i

clywsant ef yn llefaru, ac a
ganlynasant yr lesu.

38 Yna yr lesu a droes; a
phan welodd hwynt yn can-
lyn, efe a ddywedodd wrth-
ynt, Beth yr ydych chwi yn
ei geisio ? A hwy a ddywed-
a.sant wi-tho ef, Rabbi, (yr

hyn o'i gyfleithu yw, Athraw,)
pa le yr wyt ti yn trigo ?

39 Efe a ddywedodd wrth-
ynt, Deuwch, a gwelwch. A
hwy a ddaethant, ac a welsant
lle yr oedd efe yn trigo, ac
a arhosasant gyd âg ef y
diwmod hwjinw : ac yr oedd
hi ynghylch y ddogfe<.l awr.
40 Andreas, brawd Simon
Petr, oedd un o'r ddau aglyw-
sent hynny gan loan, ac a'i

dilynasent ef.

I

41 Hwn yn gyntaf a gafodd

ei frawd ei hun Simon, ac a
ddywedodd wrtho, Nyni a
gawsom y Messîas

;
yr hyn

o'i ddehongl yw, Y Crist.

42 Ac efe a'i dug ef at yr
lesu. A'r Tesu wedi edrych
arno ef, a ddywedodd, Ti yw
Simon mab Jona: ti a elwir
Cephas, yr hwn a gyôeithir,
Carreg.
43 t Trannoeth yr ewyllys-
iodd yr Tesu fyned allan i

Galilea : ac efe a gafodd Phy-
lip, ac a ddywedodd wrtho,
Dilyn fi.

44 A Phylip oedd o Beth-
saida, o ddinaa Andreas a
Phetr.
45 Phylip a gafodd Natha-
näel, ac a ddywedodd wrtlio,

Cawsom yr tíwn yr ysgrifen-
odd Moses yn y gyfraith, a'r

prophwydi, am dano, Tesu o
ÌS'azareih, mab Joseph.
4() A Nathanäel a ddywed-
odd wrtho, A ddichon dim
da ddyfod o Nazareth ? Phy-
lip a ddywedodd wrtho, Tyr-
ed, a gwel.
47 lesu a ganfu Nataanäel
yn dyfod atto • ac a ddywed-
odd am dano, Wele Israeliad

yn wir, yn yr hwn nid oes
dwj'U.
48 Nathanäela ddywedodd

\vTtho, Pa foddy'mhadwaen-
ost ? lesu a attebodd ac a
ddywedodd wrtho, Cyn i Phy-
lip dy alw di, pan oeddit tan

y fflgysbren, mi a'th welais di.

49 Nathanäel a attebodd ac
a ddywedodd wrtho ef, Rab-
bi, ti yw Mab Duw ; ti yw
Brenhin Tsrael.

50 lesu a attebodd acaddy-
wedodd wrtho ef, herwydd
i mi ddywedyd i ti. Mvfl a'th



welais di dan y fflgysbren, a
ydwj't ti yn credu ? ti a gei

weled petliau mwy na'r rüai

hyn.
51 Ac efe a ddywedodd
wrtho, Yn wir, jTi-wirjmedd-
af i chwi, Ar ol hyn y gwel-
wch y nef yn agored, ac
angelion Duw yn esgyn ac
yn disgyn ar Faîi y dyu.

PENXOD II.

1 Crisf yn troi y dffr yn win : 1 2 un
myned i waered i Capernaum a Jeru-
salem: 14 ac ynoyn bierw y pryn-
v:yr ar ^•erthtüyr aünn o'r dem'

:

19 yn rhíis.fynegi ei farwoìaeth a'i

ynddo, o herwydd ei u-yrthiau; ond
er hynny nid ymddirtedat efe ìddynt

AR trydydd dydd yr oedd
prìodas yn Cana tìalilea:

a mam jt lesu oedd yno.
2 A galwyd yr lesu hefyd

a'i ddisgybüon i'r briodas.
3 A ptían ballodd y gvnn,
mam yr lesu a ddywedodd
wrtho ef, Kid oes ganddynt
mo'r gìvin.

4 lesu a ddywedodd WTthi,
Beíh syild i mi a wndioyf â
tbi, wrâig ? ui ddaeth fy awr
i etto.

5 Ei fam ef a ddj'wedodd
wrth y gwasanaethwyr, Beth
bynnäg a ddwedo efe WTth-
ych, gwniewch.
6 Ac yr oedd yno chwech o

ddyfr-lestri mêini wedi eu
gosod, yn ol defod puredig-
aeth yr luddewon, y rhai a
ddalieut bob un ddaû ífircyn
neu dri.

7 lesu a ddyT\-edodd ^\Tth-
ynt, Llenwch y dyfr-lestri o
ddwfr. A hwy a'u Ùauwasant
hyd yr ymyL
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8 Ac efe a ddywedodd WTth-
ynt, Gollyngwch yn awr, a
dygwch at lywo<uaethwr y
wledd. A hwy a ddygasant.
9 A phan brofodd llywodr-
aethwr y wledd y dwfr a
wnaethid yn win, (ac ni wydd-
ai o ba le yr ydoedd, eithr y
gwa.sanaethw}T, y rhai a
oUyngasent y dwfr, a wjdd-
ent,) Uywodraethwr y wledd
a alwodd ar y prîod-fab,
10 Ac a ddywedodd wrtho,
Pob dyn a esyd y gwin da yn
gyntaf ; ac wedi i< Idynt yfed
yn dda, yna un a fo gwaeth

:

tithau a gedwaist y gwin da
hyd yr awrhon.
11 Hyn o ddechreu gw^rth-
iau a wnaeth jt lesu yn
Cana Galilea, ac a eglurodd
ei ogouiant; a1 ddisgj'bliou
a gredasant ynddo.
12 V Wedi hyn efe a aeth i

waered i Capernaum, efe, a'i

fam, a'i frodyr, a'i ddisgybl-
iou : ac yno nid arhosasaut
nemmawT o ddyddiau.
13 1í A phasc yr luddewon
oedd yn agos : a'r lesu aaeth
i fynu i Jerusalem ;

14 Ac a gafodd yn y deml
rai yn gwerthu ychain, a def-
aid, a cholommennod, a'r

newidwyr arian yn eistedd.

15 Ac wedi gwneuthur
fflangell o fàn reffynuau, efe

a"u gyrrodd hwynt oll allan
o'r deml, y defaid hefyd aT
ychain ; ac a dywalltodd allan

arian y newid wyr, ac a ddym-
chwelodd y byrddau

:

16 Ac a ddywedodd wTth y
rhai oedd yn gwerthu colom-
mennod, Dygwch y rhai hyn



II. III.
j

AC yr oedd dyn o'r Phari-
. seaid, a'i enw Nicode-

mus, pennaeth yr Iiiddewon

:

2 Hwn a ddaeth at yr lesu
liw nos, ac a ddjrwedodd
wrtho, Rabbi. nyni a wydd-
om mai dysgawdwr ydwyt ti

wedi dyfod oddi wrth Dduw

:

canys ni allai neb wneuthur
y g%vyrthiau hyn yr wyt ti yn
eu gwneuthur, oni bai fod
Duw gyd âg ef.

3 lesu a attebodd ac a ddy-
wedodd wrtho, Yn wir, yn
wir, meddaf i ti, Oddi eithr
geni dyn drachefn, ni ddichon
efe weled teyrnas Dduw.
4 Nicodemus a ddywedodd
wrtho, Pa fodd y dichon dyn
ei eni, ac efe yn hen? a
ddiclion efe fyned i groth ei

fam eilwaith, a'i eni ?

5 lesu a attebodd ac a ddy-
wedodd, Yn wir, yn wir,

meddaf i ti, Oddi eithr geni
j

dyn o ddwfr ac o't Yspryd.
ni ddichon efe fyned i mewn
i deyrnas Dduw.

|

6 Ÿr hyn a aned o'r cnawd, i

sydd gnawd ; a'r hyn a aned
|

o'r Ysprj'd, sydd yspryd. i

7 Na ryfedda ddywedyd o
'

honof fi wrtliyt, Y mae yn
rtiaid eich geni chwi drach-
efn.

S Y mae y gwynt yn chwythu
lle y mynno : a thi a glywi ei

swn ef, ond ni \vyddost o ba
le y mae yn dyfod, nac i ba
le y mae yn myned; felly

mae pob un a'r a aned o'r

Yspryd.
9 Nicodemus a attebodd ac
a ddywedodd wrtho, Pa fodd
y dichon y pethau hyn fod ?

10 lesu a attebodd ac a ddy-
wedodd wrtiio, A wyt ti ya

S. lOAN,
17 A'i ddisgyblion a gofias-

ant fod yn ysgrifenedig, Zêl
dy d di a'm hysodd i.

18 T Yna yr luddewon a
attebasant ac a ddywedasant
wrtho ef, Pa ar\vyii(' yr wyt
ti yn ei ddangos i ni, gan dy
fod yn gwneuthur y pethau

I

hyn ?

I

19 Yr lesu a attebodd ac a
ddywedodd wrthynt, Dinys-

i triwch y deml hon, ac mewn
I tridiau y cyfodaf hi.

20 Yna yr luddewon a ddy-
wedasant, Chwe blynedd a
deugain y buwyd yn adeiladu
y deml hon; ac a gyfodi di
hi mewn tridiau ?

21 Ond efe addywedasai ara
deml ei gorph.
22 Am hynny pan gyfod-
odd efe o feirw, ei ddisgy blion
ef a gofia.sant iddo ddywedyd
hyn wrthynt hwy : a hwy a
gredasant yr ysgrythyr, a'r

gair a ddywedasai yr lesu.
2.3 í Ac fel yr oedd efe yn
Jerusalem ar y pasc yn yr
wyl, llawer a gredasant yn ei

enw ef, wrth weled ei ar-
wyddion a wnaethai efe.

24 Ond nid ymddiriedodd
yr lesu iddynt am dano ei

hun, ara yr adwaenai efe
hwynt oU

;

25 Ac nad oedd raid iddo
dystiolaethu o neb iddo ani
ddyn: o herwydd yr oedd
efe yn g\vybod beth oedd
mewn dyn.

PENNOD TTI.
1 Crirt y» dyti^u i\'ic<idemus moran-
genrheidiol yw adenedisaeth, 14 Am
Jhdd vn eifarwolaeth ef. 16 3/a-/ r

g'ariad Dum tu a^ at y bvd. 18 Cun-

Bedydd, tystiolaeth, ac athrawiaeth

loan am Oriit.



,
ddysgawdwT yn Tsrael, ac ni

I wj'ddost y pethau hjTi ? :

Ù Yn wir, yn wir, meddaf i

ti, Mai yr hyn a *v}'ddom jt

ydjTn ya ei lefaru, a'r hjTi a
welsora yr ydym yn ei dystiol-

aethu; a'n tystiolaeth ni nid
ydycli yn ei derbyn.
'
12 Os d}'^vedais i chwi beth-
au daearol, a chwllhau nid
ydvch yn credu ; pa fodd, os
d}-vvedaf i chwi bethau nefol,

y credwch ?

13 Ac ni esgynodd neb i'r

nef, oddi eithr yr hwn a
ddisgjnodd o'r nef, sef 3Iab

S. lOAN, IIL
herwydd pob un a'r

sydd yn gwiieuthur drwg,
sýdd yn ca-iâu y goleuni, ac
nid yw yn dyfod i'r goleuni,
fel nad argj'hoedder ei weith-
redoedd ef.

21 Ond yr hwn sydd yn
gwneuthur gwirionedd, sydd
yn dyfod i'r goleuni, fel yr
"eglurhâer ei weithredoedd ef,

mai ynNuw y gwnaed hwynt.
22 ÌT 'Wedi y pethau hyn,
daeth yr lesu a'i ddisgyblion
i wlad Judea ; ac a arhosodd
yno gyd â hwynt, ac a fed-
yddiodtL

y dyn, }t hwn sydd yn y nef.
|

23 í Ac yr oedd loan hefyd
14 II Ac megis y dyrchafodd
Moses y sarph yn y diffaeth-

wch, fëlly y mae yn rhaid
djTchafu Mah y dyn

;

ió Fel na choller pwy byn-
nag a gredo ynddo ef, ond

' caífael o hono fywyd tragy-
wyddoL
16 í Canys felly y carodd
Duw y byd, fel y rhoddodd
efe ei unig-anedig Fab, fel

na choUer pwy bynnag a
gredo ynddo ef, ond caffael

o hono'f^-wyd trag}'%\-yddoL

17 Oblegid ni ddanfonodd
• Duw ei Fab i'r byd i ddamnio
I

y byd, ond fel yr achubid y
byd trw}'ddo ef.

18 í Yr hwn sydd yn credu
ynddo ef, ni dd'emnir : eithr
yr hwn nid yvv yn credu, a
'ddamniwyd eiso'es; o her-
wydd na chredodd yn enw
unig-anedig Fab Duw.
19 A hon yvv y ddamnedig-

aeth, ddyfod goleuni i'r byd,
a charu o ddynion y tywyll-
wch yn fwy na'r "goleuni;
canys }t oedd eu gweithred-
oedd hwy yn ddrwg.

yn bedyddio yn Ainon, ÿn
agos i Salim ; canys dyfroedd
lawer oedd yno : a hwy a
ddaethant, ac a'u bedydd-
iw7d

;

24 Canys ni fwriasid loan
etto y'ngharchar.
25 'lí Yna y bu ymofyn
rhwng rhai o ddisgybUon
loan a'rluddewon.ynghylch
puredigaeth.
26 A hwy a ddaethant at
loan, ac a dd}rwedasant
wTtho, Rabhi, yr hwn oedd
g}'dâthiy tuhwnti'rlorddon-
en, am yr hwn y tystiolaeth-
aist ti, wele, y mae hwnnw
yn bedyddio, a phawb yn
dyfod atto ef.

27 loan aattebodd ac a ddy-
wedodd, Ni ddichon dyn
dderbyn dim, oni hydd wedi
ei roddi iddo o'r nef.

28 Chwychwi eich hunain
ydych dystion i mi, dd^-^^ei lyd
'o honof fi, Nid myli jvi y
Crist, eithr fy mod wedi fy
anfon o'i flaen ef.

29 Yr hwn sydd ganddo y
brîod-ferch, y y prîod-fab

;

18 VS



S. lOAN,
ond cyfaiU y prîod-fab, yr 1

hvm sydd yn sefyll ac yn ei i

glywed ef, sydd yn llawen-
|

ycliu yn ddirfawr oblegid llef

y priod-fab : y Uawenydd hwn
mau ü gan hynny a gyflawn-
wyd.
30 Rhaid ydjrw- iddo ef gyn-
nyddu, ac i minnau leihâu.

31 Yr hwn a ddaetli oddi
uchod, sydd goruwch pawb
oU : yr hwn sydd o'r ddaear,
sydd o'r ddaear, ac am y
ddaear y mae yn Uefaru : yr
hwn sydd yn dyfod o'r nef,

sydd goruwch pawb.
32 A'r hyn a welodd efe ac
a glywodd, hynny y mae efe
yn ei dystiolaetliu : ond nid
oes neb yn derbyn ei dystiol-

aeth ef.

33 Yr hwn a dderbyniodd
ei dystiolaeth ef, a seliodd
mai geirwir yw Duw.
34 Canys yr hwn aanfonodd
Duw, sydd yn Uefaru geiriau
Duw ; oblegid nid wrth fesur

y mae Duw yn rhoddiicído e/
yr Yspryd.
35 Y mae y Tad yn caru y
Mab, ac efe a roddodd bob
peth yn ei law ef.

36 Yr hwn sydd yn credu
yn y Mab, y mae ganddo
fywyd tragywyddol : a'r liwn
sydd heb gredu i'r Mab, ni
wêl fywyd ; eithr y mae dig-
ofaint Duw yn aros arno ef.

PENNOD IV.
1 Crist yn ymddiddan d gt

Tfd?."' 27 £.
Jeddu; 31 <

39 Llawer <ìr Samaríaid yn credi.

ynddo ; 43 ac yntau yn myned
ymaith i tialilea, ac yn iachdu mab

!Í ddateuddio ei hut
'disírybiim yn rhy-

ac yntau yn hysbysi

y llywydd oedd yn gorwedd yn glaj
yn Capemaum.

1

PAN wjfbu yr Arglwydd
|

gan hynny glywed o'r
j

Phariseaid fod yr lesu yn
|

gwneuthur ac yn bedyddio
mwy o ddisgybUon nag loan,

'

2 ( Er na fedyddiasai yr lesu
ei hun, eithr ei ddisgyblion
ef,)

3 Efe a adawodd Judea, ac
a aeth drachefn i Galilea.
4 Ac yr oedd yn rhaid iddo
fyned trwy Samaria.
5 Efe a ddaeth gan hynny

i ddinas yn Samaria a elwid
Sichar, ger Uaw y rhandir a
roddasai Jacob í'w fab Jo-
seph:
6 Ac yno yr oedd fiFj-nnon

Jacob. Yr'lesu gan hynny
yn ddiffygiol gan y daith, a
êisteddodd felly ar y ffynnon :

ac ynghylch y chweched awT
ydoedd hi.

7 Daeth gwraig o Samaria
1 dynnu dwfr : a'r lesu a ddy-
wedodd wrthi, Dyro i mi i

yfed.

8 (Canys ei ddisgyblion ef a
aethent i'r ddinas i brynu
bwyd.)
9 Yna y wTaig o Samaria a
ddywedodd WTtho ef, Pa fodd
yr ydwyt ti, a thi yn luddew,n gofyn dîod gennyf fi, a
myfi yn WTaig o Samaria?
oblegid ni<l yw yr luddewon
yn ymgyfeíllach â'r Sama-
riaid.

10 Yr lesu a attebodd ac a
ddywedodd wrthi, Ped ad-
waenitti ddawn Duw,a phwy
yw yr hwn sydd yn dywedyd
wrthyt, Dyro i mi i yfed;
tydi a ofynasit iddo ef, ac efe

a roddasai i ti ddwfr bywioL



I n Y WTaig a ddywedodd
' WTtho, Argiwydd, nid oes
gennyt ti ddim 1 godi dw/r.

S. lOAN, IV.

21 lesu a ddj'wedodd wrthi
hi, O wTaig, cred fi, y mae yr
awr yn dyfod, pryd nad addol-

a'r pdew sydd ddwfn : o ba och y Tad, nac yn y mynydd
le gân hynny y mae gennyt
ti y dwfr byw'iol hwnnw ?

12 Ai mwy wyt ti na'n tad
Jacob, yr hwn a roddodd i ni

y pydew, ac efe ei hun
yfodd o hono, " ' " '

anifeiliaid
"

hwn, nac ýn Jerusalem.
22 Chwychwi ydych yn add-

oli y peth ni wyddoch ; nin-
nau ydym yn addoli y peth
a %vyddom : canys iachawd-

feibion, a'i wriaeth sydd o'r luddewon.
!

23 Ond dyfod y raae yr awT,
13 lesu a attebodd ac a ddy- ; ac yn awT y mae hi, pan add-
edodd WTthi, Pwy bynnag

sydd yn yfed o'r d'wfr hwn,
efe a sycheda drachefn

:

14 Ond pwy bynnag a yfo
o'r dwfr a roddwyf fi iddo.' ni
sycheda yn dragÿwydd ; eithr

y dwfr a roddwj f iddo, a fydd
ynddo yn ffynnon o dd'wfr

yn tarddu i fywyd tragy-
wyddol.

olo y g\vir addolwyr y Tad
mewn yspryd a gwirionedd:
canys ý cyfrj'w y mae y Tad
yn êu ceisio'i'w addoli ef.

24 Yspryd yw ])uw; a rhaid
i'r rhai a'i haddolant ef, add-
oli mewn yspryd a gwirion-
edd.
25 Y -wraig a ddywedo^ld
vrtho, Wi a wn fod y 3Iessîas

15 Y wraig a ddywedodd ' yn dyfod, yr hwn a elwir
wrtho. Arglwydd, dyro i mi y j

Crist : pan ddelo hwnnw, efe
dwfr hwn. feî na sychedw^f,

1
a fvTiega i ni bob peth.

ac na ddehvyf jTna i godi I 26 lesu a ddyivedodd wrthi
: diofr. 1 hi, Myfi, >t hwn wyf yn

16 tesu a ddywedodd wrthi, I ymddiddanâ thi, yw hwnniv.
Dos, galw dy wt, a thyred
yma.

j

17 Y WTaig a attebodd ac a
ddywedodd, Nid oes gennyf
WT. lesu a ddywediidd wrüh,
Da, y dywedaist, Xid oes gen-
lîyf wr

:

18 Canys pump o wr a fu i .

ti; a'r hwn sydd gennyt yr i

awThon, nid y\v \w i ti : hj'n
;

a ddjTvedaist"yn wir.

19 Y wraig a ddyvvedodd
i

WTtho ef, Arglwydd, mi a wel- '

af mai prophwyd wyt ti.

27 í Ac ar hyn y daeth ei

ddisgj'bhon ; a bu ryfedd
ganddynt ei fod ef yn yrnddi-
ddan â gwraig : er hynny ni
ddywedodd neb, Beth ageisi?
neii, Paham yr ydwjt j-n ym-
ddiddan â hi ?

28 Yna y wraig a adawodd
ei dwfr-lestr, ac a aeth i'r

ddinas, ac a ddywedodd WTth
y dynion,
29 Deuwch, gwelwch ddyn

yr hwn a ddy%vedodd i mi yr
hyn oU a w'neuthum: onid

20 Ein tadau' a addolasant '. hwn yw v Crist ?

yn y mjTij'dd hwu; ac yr í

"" -'--"'-

ydych chwi yn dywedyd mai I c

jm Jerusalem y mae y man
]
atto ef.

üe y mae yn rhaid addolL I 31 ^ Yn y cyfamser y dis-



gyblion a attolygasant iddo,
gan ddywedyd, ílabbi, b\vytta.

32 Ac efe a ddywedodd wrth-
ynt, Y mae gennyf fi fwyd
i'w fwytta yr hwn ni wyddoch
ohwi oddi wrtho.
33 Am hynny y disgyblion
a ddywedasant wrth eu gil-

ydd, A ddug neb iddo ddim
i'w fwytla ?

34 lesu a ddywedodd wrth-
ynt, Py mwyd i yw gwneuth-
ur ewyllys yr hwn a'm han-
fonodd, a gorphen ei waith
ef:

3.5 Onid ydych chwi yn dy-
wedyd, Y mae etto bedwar
mis, ac yna y daw y cynhauaf ?

Wele,yr ydwyf fl yn dywedyd
wrthych, Dyrchefwch eich
llygaid, ac edrychwch ar y
meusydd ; canys gwnion
ydynt eisoes i'r cynhauaf.
36 A'r hwn sydd yn medi,
sydd yn derbyn cyflog, ac yn
casglu ffrwyth i fywyd tragy-
wyddol : fel y byddo i'r hwn
sydd yn hau, ac i'r hwn sydd
yn medi, lawenychu yngliyd.
37 Canys yn hyn y mae y

gair yn wir, Mai arall yw yr
hwn sydd yn hau, ac arall yr
hwn sydd yn medi.
38 Myfi a'ch anfonais chwi i

fedi yr hyn ni lafuriasoch:
eraiU alafuriasant.achwithau
aaethoch i mewu i'w llafur
hwynt.
39 í A llawer o'r Samariaid

o'r ddinas honno a gredasant
ynddo, o herwydd gair y
wraig, yr hon oedd yn tyst-

iolaethu, Efe a ddywedodd i

mi yr hyn o)l a wneuthum.
40 Am hynny pan ddaeth y
Samariaid atto ef, hwy a at-

tolygasant iddo aros 'gyd â

h\vynt. Ac efe a arhosodd
yno ddeuddydd.
41 A mwy o lawer a gredas-
ant ynddo ef oblegid ei air ei

hun.
42 A hwÿ a ddyìvedasant
wrth y wraig, Nid ydym ni
weithian yn credu oblegid dy
ymadrodd di : canys ni a'i

clywsom ef ein hunain, ac a
wyddom mai hwn yn ddîau
yw y Crist, lachawdwr y byd.
43 ir Ac yra mhen y ddeu-
ddydd efe a aeth ymaith oddi
yno, ac a aeth i Galilea.

44 Canys yr lesu ei hun a
dystiolaethodd, nad ydyAv
prophwyd yn cael anrhydedd
yn ei wlad ei hun.
45 Yna pan ddaeth efe i

Galilea, y Galileaid a'i der-
byniasant ef, wedi iddynt
weled yr holl bethau a \vnaeth !

efe yn Jenisalem ar yr wyl:
canyg hwythau a ddaethant
i'r wyl.
46 Felly yr lesu a ddaeth
drachefn i Cana yn Galilea,
lle y gwnaeth efe y dwfr yn
win. Ac yr oedd rhyw ben-
deflg, yr hwn yr oedd ei fab
yn glaf yn Capernaum.
47 1: Pan glybu hwn ddyfod

o'r Tesu o Judea i Galilea,

efe a aeth atto ef, ac a attol-

ygodd iddo ddyfod i waered,
a iachâu ei fab ef: canys yr
oedd efe ym mron marw.
48 Yna lesu a ddywedodd
wrtho ef, Oni welwch chwi
arwyddion a rhyfeddodau, ni
chredwch.
49 Y pendeflg a ddywedodd
wrtho ef, O Arglwydd, tyred
i waered cyn marw fy mach-
gen.
511 lesu a ddywedodd wrtho

166
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ef, Dçs jTiiaith ; y mae dy fab 1 4 Canys angel oedd ar am-
yn fjT*'. A'r gwr a gredodd serau ÿn disgyn i'r llyn, ac

y gáir a ddj'^yedasai lesu yn cynhyrfu y dwfr: yna.yr
wrtho, ac efe a aeth jTiiaith.

|
hwn a elai i mewn yn gyntaf

51 Ac fel yr oedd efe yr
j

ar ol cj'nhjTfu y dwfr, a âi

awi-hon yn m\Tied i waered,
:
yn iach o ba glefyd bynnag a

ei weision a gyfarfuant âg ef, fyddai arno.
aeafynegasant,ganddyAved-

|

5 Ac yr oedd rhyw ddyn
yd, Y mae dy fachgen yn

, yno, yr hwn a fuasai glaf
"-— namyn dwy flynedd deugain.
52 Tna efe a ofjTiodd iddynt

I

JT awr y gwellhâsai amo. ' A
! ùwy a ddy\vedasant wrtho,
Doe, y seithfed awr, y gadaw-

1 odd y cryd e£

y g^^-ybu y tad mai

6 Yr lesu, pan welodd hwn
yn gorwedd, a g^^-ybod ei fod
eífeüi/ yn hir o amser bellach,
a dd}^vedodd wTtho, A fjTini
di dy wneuthur yn iach ?

Y claf a attebodd iddo,

i
í

oddy ci

,
53 Yní . „ . . _ ,

j

yr a'WT honno oedd, j-n yr hon Arglwj-dd, nid oes gennyf
y dywedasai lesu \mho ef, I ddyn i'm bwrw i'r llyn, pan

! Y mae dy fab yn frw. Ac gj-nhyrfer v dwfr: bnd tra
efe a gredodd, a'i hoU d. " '"

j
54 Yr ail arwydd yma drach-

. efn a wnaeth' yr ìesu, wedi
dyfod o Judea 1 Galüea.

j
1 Yr lesu ar y dydd Sahhath yn
iachdu yrhwn afuasai elaf namyn
dicy flyneid deugain: ÌOa'r Itidd-

etcon am hynnu yn cwerylu, ac yn ei

erlid ef. 17 Ÿntau yn atteb drosto

à hun ac yn eu har^hoeddi hwy,
^n diamos pwy ydyw ef, tnvy
dystioitethfi Dad, 32 ac loan, 36 -'

-

grytíy,

WEDI h.vnny yr oedd
g\\7l j'r Ìuddewoii

;

a'r lesu a aeth i fynu i Jeru-
sülem.
2 Ac y mae yn Jerusalem,
vnX'h.farchnnd y defaid, Ij-n a
eh\ir yn Hebrâeg, Bethesda,
ag iddo bùm porth ;

a Yn y rhai y gonveddai
llîaws mawr o 'rai cleiflon,

deillion, cloffion, g\\-j'wedig-

ion, yn disgwjl am gj'nhyri-

iad y dy^'fr.

fyddwyf fi j'n dyfod, arall a
ddisgj-n o'm blae'n i.

8 Yr lesu a ddywedodd
wrtho, Cyfod, cjTiîmer dy
wely i fyn'u, a rho'dia.

9 Ac yn ebn^-j'dd y g\vnaed
y djTi yn iach ; ac efe a god-
odd ei wely, ac a rodiodd.
A'r Sabbattí oedd y diwTnod
hwnnw.
10 í Am hynny yr ludd-
ewon, a ddwedas'ant \vrth
vr hwn a wnaethid yn iach,

y-
i Y Sabbath jw hi: nid cyf-
reithlawn 1 ti godi dy wely.
11 Efe a attebodd iddjmt,
Yr hwn a'm gwnaeth i yn
iach, efeaddywedoddwTthyf,
Cyfod dy wely, a rhodia.
V2 Yna hvvy a ofynasant

iddo, Pwy yw y dj-n' a ddy-
wedodd wnhyt' ti,' Cyfod dy
wely, a rhodia ?

13 A'r hwTi a iachasid ni
wyddai pwy oedd efe : canys
- - lesu a giliasai o'r dyrfa



cafodd ef yn y deml, ac
ddywedodd wrtho, Wele, ti a
wnaethpwyd yn iach: na
phecha mwyach, rhag dig-

wydd i ti beth a fyddo gwaeth.
15 Y dyn a aeth ymaith, ac
a fynegodd i'r luddewon,
mai yr lesu oedd yr hwn a'i

gwnaethai ef yn iach.

16 Ac am hynny yr Tudd-
ewon a erlidiasant yr lesu,
ac a geisiasant ei ladd ef,

oblegid iddo wneuthur y
pethau hyn ar y Sabbath.
17 1 Ond yr Tesu a'u hatteb-
odd hwynt, T mae fy îíha<l

yn gweithio hyd yn hyn, ac
yr ydwyî finnau yn gweithio.
18 Am hyn gan hynny jt
luddewon a geisiasant yn
fwy ei ladd ef, oblegid nid yn

i

unig iddo dorri y Sabbath,
ond hefyd iddo ddywedyd
füd Duw yn Dad iddo, gän

! ei wneuthur ei hun yn gjstal

à Duw.
19 Yna yr lesu a attebodd
ac a ddywedodd wrthynt, Tn
wir, yn wir, meddaf i chwi,
Ni ddichon y Mab wneuthur
dim o hono ei hunan, eithr

yr hyn a welo efè y Tad yn
ei wneuthur: canys beth
bynnag y mae efe yn ei

wneuthur, hynny hefyd y
mae y Mab yr uu fifunud yn
ei wneuthur.
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y mae y Mab yn bywhâu y l

rhai a fynno.
|

22 Canys y Tad nid yw yn
barnu neb ; eithr efe a roddes ,

bob barn i"r Mab

:

|

23 Fel yr anrhydeddai pawb
,

y Mab, fel y maent yn an-
!

rliydeddu y Tad. Tr hwn
;

nid }-w yn anrhydeddu y i

Mab, nid y^v yn anrhydeddu •

y Tad yr hwn a'i hanfonodd
j

ef.
j

24 Tn wir, yn wir, meddaf i
j

chwi, T neh"sydd yn gwran- !

daw fy ngair i, ac yn credu
j

i'r h^vn a'm hanfonodd i, a
|

gaiff fywyd tragj^yyddol, ac
ni ddaw i fam; eithr efe a
aeth trwodd o farwolaeth i

j

fyw^d.
;

25 Tn wir, yn wir, meddaf i

chwi, T mae yr awr yn dyfod,
ac ya awT y mae, pan glywo
y meirw lef Mali Duw: a'r

rhai a glTwant, a fyddant
byw.
26 Canys megis y mae gan

y Tad fywyd ynddó ei hunan,
felly y rhoddes efe i'r Mab
hefyd fod ganddo fywyd yn-
ddo ei hun

;

27 Ac a roddes awdurdod
iddo i wneuthur barn hefyd,
o herwydd ei fod yn Fab
dyn.
28 ÌS'a ryfeddwch am hyn:
canys y mae yr a\sT yn dyftd.

20 Canys y Tad sydd yn
,

yn yr hon y caiff pawb a'i

caru y Mab, ac yn dangos sydd yn y beddau glywed ei

iddo yr hyn oll y mae efe yn ,
leferydd ef

;

ei wneuthur : ao efe a ddeng-
{

29 A hwy a ddeuant allan

:

ys iddo ef weithredoedd raw^ y rhai a wnaethant dda, i

na'r rhai hyn, fel y rhyfedd- adgj'fodiad bywyd ; ond y
och chwi.
21 Oblegid megis y
Tad yn cyfo<li y rhai

rhaî a wnaethant ddrwg, i
j

adgj-fodiad bam.
30 Ni allaf fl wneuthur dim

ac yn eu bywhâu ; felly hefyd i o honof fy hunan : fel yr yd-



I

S. lOAN
w-yf yn cljrw-ed, yr ydwyí yn i

barnu: a'm barn i sydd gyf-

I

iawn; canys uid ydwyf yn
ceisio fy ewylJys fy hunan,

;
ond ewyllys y Tad yr liwn

^

' a'in hanfoíiodd i.

I

31 Os yd«7f fl yn tystiol-

aethu am lianaf fy hunan,

I

nid yvf fy nhystiolaeth i wir.
i

33 í Arall sydd yn tystiol-

j

aethu am danaf fl ; ac mi wn
1
mai gwir yw y dystiolaeth y
mae efe yn ei thystiolaethù

1 am danaf ü. !

;
33 Chwychwi a anfonasoch

j
at Ioan,acefe a ddugdystiol-

i

1 aeth i'r gwiriouedd.
34 Ond myü nid ydnyf yn

í derbyn tystiolaeth ganddyn:
! eithr y p'ethau hyn yr ydwyf
!
yn eu dywedyd, fel y gwar-
é'ler chwi.

,
3-5 Efe oedd ganwyll yn

llosgi, ac yn goleuo ; a chi-
: thau oeddych ewyllysgar i

j
orfoleddu dros amser yn ei

; oleuni ef.
|

36 'î Ond y mae gennyf fi
j

j
dystiolaeth fwj' nag J oan ;

!
canys y gweithredoedd a '

1 roddes y Tad i mi i'w gor-
i

phen, y gweithredoedd hynny
y rhai yr ydwj'f fì yn eu
gwneuthur, sydd yn tystiol-

:
aethu am danaf fl, mai y Tad i

a'm hanfonodd i. i

; 37 A'r Tad, yr h%yn a'ra
' hanfonodd i, efe a dystiol-

aethodd am danaf fi. Ond
ni chlywsoch chwi ei lais ef
un amser, ac ni welsoch ei

wedd ef.

38 Ac nid oes gennych chwi
mo'i air ef yn aroí yuoch:
canys yr hwn a anfonodd
efe, hwnnw nid ydych chwi
yg credu Iddo.

39 í Chwiliwch yr ysgrythyr-
au ; canys ynddynt hwy
yr ydych chwi yn meddwl
cael bywyd tra^wyddol: a
hwyut-hwy yw y rhai sydd
yn tystiolaethu am danaf fl.

40 Ond ni fynnwch chwi
ddyfod attaf tì," fel y cafifoch

fy^yyd.

41 îíid ydwyf fl j-n derbyn
gogoniaut oddi w'rth ddyn-

43 Ond myfi a'ch adwaen
chwi, nad oes gennychgariad
Duw ynoch.
43 Myfi a ddeuthum yn enw

fy Nhad, ac nid ydych yn fy

nerbyn i : os araíl a ddaw yu
ei enw ei hun, hwnnw a
dderbyniwch.
44 Pa fodd y gellwch chwi
gredu, y rhai ydych yn der-
byn go'goniant gan e'ich gìl-

ydd, ac heb geisio y gogon-
iant aydd oddi wrth Dduw
yn unig ?

45 Na thybiwch y cyhuddaf
fi chwi wrth y Tad': y mae
a'ch cyhtidda chwi, se/Moses,
yn yr hwn yr ydych yn go-
'beithio.

!

46 Canys pe credasech chwi
\

i Moses, chwi a gredasech i !

minnau: oblegid am danaf
fl yr ysgrifenodd efe.

47 Ond os chwi ni chredwch
i'w ysgrifeniadau ef, pa fodd
y credwch i'm geiriau i ?

PENNOp VI.
1 Critt pn perihi pum mil o bobl tf

phàm tOTth a áau byseodyn 15 a'r
|

bobl o herwydd hynny yn c^-isio â
j

uneulhur (fyn/renhin: 16 yntau ì

mór at ei ddissyblion : 26 yft ceryddu
j

y bobl oedd yn heidio ar ei ol, a holl

gnatcdol tBrandnwyr ei air: 32 oc
yn dangot mai efe yw bara y bywyd
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trffidd
gbUtm y

WEDI y pethau hjTi yr
aeth yr lesu dros fôr

Galilea, hwiinw yw mór Ti-

berias.

2 A thyrfa fawr a'i canlyn-
odd ef ; canys hwy a welsent
ei arwyddion, y rhai a
wnaethai efe ar y cleition.

3 A'r lesu a aeth i fynu i'r

mynydd, ac a eisteddodd yno
gyd â'i ddisgyblion.
4 A'r pasc, gwyl yr luddew-
on, oedd yn agos.

5 H Yna yr lesu a ddyrch-
afodd ei lygaid, ac a welotld

fod tyrfa fawr yn dyfod atto

;

ac a ddywedodd wrth Phylip,
O Ija le y prynwn ni fara, fei

y iffo y rbai hyn frt-ytta ?

6 (A hyn a ddywedodd efe

i'w brofi ef: canys efe a
wyddai beth yr oedd efe ar
fedr ei wneuthur.)
7 Phylip a'i hattebodd ef,

Gwerth dau càn ceiniog o
fara nid yw ddigon iddynt
hwy, fel y gallo pob un o
honynt gymmeryd ychydig.
8 Ün o'i ddisgyblion a ddy-
wedodd wrtlio, Andreas,
brawd Simon Petr,
9 Y mae yma ryw fachgen-
nyp, a chanddo bùni torth
haidd, a dau bysgodyn : ond
beth ýw hynny rhwng cyn-
nifer?
10 A'r lesu a ddywedodd,
Perwch i'r dynion eistedd i

lawr. Ac yr oedd glaswellt
la wer yn y fan honno. Feliy

y gwr a eisteddasant i lawT,
ynghylch pùm mil o uifer.

11 A'r lesu a gynimerth y

torthau, ac wedi iddo ddiolch,

efe a'u rhannodd i'r disg-

yblion, a'r disgybhon i'r rhai

oedd yn eistedd ; felly hefyd
o'r pysgod, cymmaiut ag a
fynnasant.
12 Acwedieudigonihwynt,

efe a ddj^vedodd \\Tth ei

ddisgybhon, Cesglwch y briw-

f\yyd g^reddill, fel na choUer
dim.
13Am hj-nny hwy a'it casgl-

asant, ac a lanwasant ddeu-
ddeg basgerlaid o'r briw-fwyd
o'r pùm torth haidd a wedd-
illasai gaii y rhai a fwyttas-
ent.

14 Yna y dynion, pan wel-
sant yr arwydd a wnaethai
yr Tesu, a ddywedasant, Hwn
yn ddîau yw y prophwyd
oedd ar ddyfod i'r byd.
15 í Yr ìesu gan hynny,
pan wybu eu bod hwy ar
fedr dyfod, a'i gipio ef i'w

wneuthur yn frenhin, a
giliodd drachefn i'r mynydd,
ei hunan yn unig.
16 A phan h\\yrhaodd hi,

ei ddisgyblion a aethant i

waered at y môr.
17 Acwèdi iddynt ddringo

i long, hwy a aethant dros y
môr i Capernaum. Ac yr
oedd hi weithian yn dy^yjil,

a'r lesu ni ddaethai attynt
hwy.
18 A'r mór, gan wjTit mawr
yn chwythu, a gododd.
19 Yna, wedi iddynt rwyfo
ynghylch pump ar hugain
neu ddeg ar hugain o ystad-

iau, hwy a welent yr lesu
yn rhodio ar y mòr, ac yn
nesâu at y llong ; ac a ofnas-

ant.
20 Ond efe a ddywedodd



!
wTthynt, Myfi j-w ; nac ofn-

i
wch.
21 Yna y derbyniasant ef yn
chwannog i'r ìlong: ac yn
ebrwydd yroedd y ]long%vTth

!
y tir yr oeddynt'yn myned

' iddo.

22 t Trannoeth, pan welodd
y dyrfa oedd yn sefyll y tu
hwnt i'r môr, nad oedd un
llong arall yno ond yr un
honno i'r hon yr aethai ei

ddisgybhon ef, ac nad aethai
yr lesu gyd âl ddisgybliou
"i'r llong, ond myned o"i 'ddisg-

ybhon ymaith eu hunain ;

23 (Eithr llongau eraill a
ddaethent o Tiberias yn gyf-

agos i'r fan lle y bwyttasent
huT fara, wedi i'r Arglwydd
roddi dîolch:)
24 Pan welodd y dyrfa gan
hynny nad oedd yr lesu yno,
ua'i (idisgyblion, hw^thau a
aethant i longau. ac a ddaeth-
ant i Capernaum, dan geisio

yr lesu.
" 25 Ac wedi iddynt ei gael ef

y tu hwnt i'r môr, hwy a ddy-
wedasant wrtho, Rabbi, pa
bryd y daethost ti yma ?

26 Yr lesu a attebodd idd-
ynt, ac a ddywedodd, Yn wir,

yn wir, meddaf i chwi, Y'r

ydych chwi yn fy ngheisio i,

hid o herwydd i chwi weled
y ewyrtliiaii, eithr o herwydd
i chwi fwytta o'r torthau, a'ch
digonL
27 Llafuriwch nid am y
bívyd a dderfydd. eithr am y
bwd a bery i fywj'd tragy-
w^ddol, yr hwn a ddyry Mab
y dyn i chwi : canys hwn a
seliodd Duw Dad.
28 Yna y dywedasant wrtho,
Pa beth a wTiawn ni, fel y

gweithredom weithredoedd
Duw?
29 Y'r lesu a attebodd ac a
ddywedodd wrthjTit, Hyn yw
g%vaithDuw; credu ohònoch
yn yr hwn a anfonodd efe.

I 30 Dj-wedasant gan hynny

I

wTtho ef, Pa arwydd yr ydwyt
;

ti yn ei wneuthur, fel y gwèl-
om, ac y credom i li? pa
beth yr wyt ti yn ei weith-
reiiu '"

31 Ein tadau ni a fwyttas-

!

aut y manna yn yr anialwch,

j

fel y mae yn ysgrifenedig,
Efe aroddodd iddynt fara o'r

nef i'w fw^tta.

!
32 Yna yr lesu a ddywed-

' odd wrthnt, Y'n wir, yn wtt,

meddaf i chwi, Nid Moses a
roddodd i chwi y bara o'r nef

:

eithr fy Xhad sydd yn rhoddi
i chsvi y gwir fara o r nef.

33 Canys bara Duw ydyw yr
h-wn sydd yn dyfod i waered
o'r nef, ac yn rhoddi bywyd
i'r byd.
34 Y'na hwy a ddywedasant
wrtho, Arglwydd, dyro i ni y
Ijara hwn yu wastadol.
35 A'r lesu a ddywedodd

wrthynt, Myfi yw bara y
byw^'d, Yr hwn sydd yn dy-
fod attaf fi, ni newyna ; a'r

h\vn sydd yn credu ynof fi,

ni sycheda un amser.
36 Eithr dyAvedaÌ8 wTthych,

i chwi fy ng^veled, ac nad
ydych yn credu.
37 Yr hyn oll y mae y Tad
yn ei roddi i mi, a ddaw attaf

"tì : a"r hwn a ddêl attaf fi, nis
liwriaf ef allan ddim.
38 Canys myfl a ddisgynais

o'r nef, nid i wneuthur fy

ewj'llys fy hun, ond ewyllys
vr hwn a'm hanfonodd.
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39 A hyn yw ewjllys y Tad
a'm hanfonodd i ; o'r cwbl a
roddes efe i mi, na chollwn
ddim o hono, eithr bod i mi
ei ad^fodi ef yn y dydd diw-
eddaf.
40 A hyn ywewyllys yrhwn
a'm hanfonodd i ; cael o bob
un a'r sydd yn gweled y Mab,
ac yn credu ynddo ef, fywyd
tragywyddol : a niyfl a'i had-
gyfodaf ef yn y dydd diw-
eddaf.
41 Yna yr Tuddewon a
rwgnachasant yn ei erbyn ef,

o herwydd iddo ddywedyd,
Myfi yw y bara a ddaeth i

waered o'r nef.

42 A hwy a ddywedasant,
Onid hwn yw lesu mab Jo-
seph, tad a mam yr hwn a
adwaenom ni? pa fodd gau
hynny y mae efe yn dywedyd,
O'r nef y disgynais ?

43 Yna yr lesu a attebodd
ac a ddywedodd wrthynt, Na
furmurwch wrth eich gilydd.

44 Ni ddicbon neb ddyfod
attaf fl, oddi eithr i'r Tad, yr
hwn a'mhanfonodd, ei dynnu
ef : a myfi a'i hadgyfodaf ef

y dydd diweddaf.
45 Y mae yn ysgrifenedig
yn y prophwydi, A phawb a
fyddant wedi eu dysgu gan
Dduw. Pob un gan hynny
a glywodd gan y Tad, ac a
ddysgodd, sydd yn dyfod at-

46 Nid o herwydd gweled
o neb y Tad, ond yr hwn
sydd o Dduw ; efe a welodd
y Tad.
47 Yn wir, yn wir, meddaf

i chwi, Yr hwn sydd yn credu
ynof fl, sydd ganddo fywyd
tragywyddol.
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48 Myfi y^v bara y bywyd.
49 Eich tadau chwi a fwyt-

tasant y manna yn yr aniai-
wch, ac a fuont feirw.

50 Hwn yw y bara sydd yn
dyfod i waered o'r nef, fel y
bwyttao dyn o hono, ac na
byddo marw.
51 Mjiì yw y bara bywio),
yr hwn a ddaeth i waered o'r

nef. Os bwytty neb o'r bara
hwn, efe a fydd byw yn
dragywydd. A'r bara a rodd-
af fi, yw fy nghnawd i, yr hwn
a roddaf fi dros fywyd y byd.
52 Yna yr luddewon a ym-
rysonasant â'u gilydd, gan
ddywedyd, Pa fodd y dichon
hwn roddi i ni ei gnawd i'w

fwytta?
53 Yna yr Tesu addywedodd
wrthynt, Yn wir, yn wir,

meddaf i chwi, Oni fwyt-
têwch gnawd Mab y dyn, ac
oni yfwch ei waed ef, nid oes
gennych fywyd ynoch.
54 1 r hwn sydd yn bwytta

fy nghnawd i, ac yn yfed fy

ngwaed i, syddganddofywyd
tragywyddol : ac myfi a'ihad-
gyfodaf ef yn y dydd diw-
eddaf.
55 .Canys fy nghnawd i sydd
fwyd yn wir, a'm gwaed i

sydd ddìod yn wir.

56 Yr hwn sydd yn bwytta
fy nghnawd i, ac yn yfed fy

ngwaed i, sydd yn aros ynof
fi, a minnau ynddo yntau.
57 Fel yr anfonodd y Tad

l)yw fi, ac yr ydwyf fi yn byw
trwy y Tad : fellyyrhwn sydd
yn fy mwytta i, yntau a fydd
byw trwof fl.

58 Dyma y bara a ddaeth i

waered o'r nef : nid megis y
bwyttaodd eich tadau chwi y

|
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manna, ac y buont feirw.
t neb sydd ya bwjtta y bara
hwTi, a fydd byw yn dragj--

yr awn ni ? gennj^ ti y mae
geiriau bywyd tragj'wyddol.
69 Ac yr ydym ni yn credu,

ac yn gwybod mai tydi yw y
Cri'st, Mab y Duw bÿw.

- - ^ - . -. „ „. '0 lesu a'u hattebodd
athrawiaethû yiî Capernaum. hwj-nt, Oni ddewisais i chwj--
60 Llawer gan hynny o'i ' ' ' '

'

ddÌ5g>-blion, pan gly wsa'at, a
dd>-Av'edasant, Caled yw yr
jTnadrodd hwai; p\vy a ddi-
chon WTandaw arno ?

ch-i y deuddeg, ac o honoch
y mae un yn ddiafol ?

71 Eìthr'efe a ddywedasai
am Juda.=! Iscariot, mab Si-

mon : canys hwn oedd ar fedr
61 Pan \vybn yr lesu ynddo ei fradychu ef, ac efe yu un

ei hun, fod ei ddisgyblion yn
gnvgnach am hyn, efe a ddy-
wedodd wrthynt, Á ydyw hyn
yn eich rhwystro chwi ?

;

" 62 Beth gan hynny os g^s'el-

wch Fab y dyn yn dyrchafu
lle jT oedd efe o'r blaen ?

;
63 Tr yspryd yw yr hyn sydd

1 yn bywhâu
; y cnawd nid ywn lîesâu dim: y geiriau'yr

:
ydwj'f fl yn eu Ìlefaru wTth-
ych, yspryd ydynt, a bywjd
dynt.

I

" 64 Ond y mae o honoch
chwi rai nid ydynt yn credu.
Canys jt lesu a -wj-ddai o'r

dechreûad, pwj- oedd y rhai
nid oedd yn credu, a phwj-
oedd yr hwn a'i bradychai et
65 A'c efe a ddywedòdd, Am
hjnny y dywedais WTthych.

o'r deuddeg.

PENNOD YII.
1 lesu m ar^yhofddi rhyfyg a hyfder
ei eeraint ;

' 10 yn myned i fynu o

Galiìcaiicyî y pebyli : lAyndys^
yn y âemL 40 A-mrytr dyh am dano
efym mhlith yhohl^Y Phariseaid
yn ddisUaìcn am na ddaliaiai eu
twyddoeiim htry ef; at yn rhoddi
sen i Xicodemus am gymmeryd â
llaid ef

AR lesu a rodiodd ar ol y
. pethau hyn yn Galilea

:

canys nid oedd efe yn chwen-
nych rhodio jTi Judea, o-

bíegid bod yr luddewon yn
ceisio ei ladd ef.

2 A g\v7l yr luddewon, se/

gwyl y pèbyll, oedd yn agos.
3 Am hynny ei frodyr ef a

' 'Twedasant wTtho, Cenlda
na ddiciion neb ddyfod átiaf yniaith oddi jTna, a dos i Ju-

bydd wedi ei roddi dea ; fel y g^Telo dy ddisg-
iddo oddi WTth fy Nhad.

' 66 í O hynny allan llawer
o'l ddisgj-blion ef a aethant
yn eu tíol, ac ni rodiasant

; mwjach gyd âg ef.

;
67 Am hynny jt lesu a ddy-

\
wedodd WTth y'deuddeg. A
fynnwch chwithau hefyd fj'n-

ed ymaith ?

j

6S" Yna Simon Petr a'i hat-

I

tebodd ef, Q Arglìs-ydd at bw7

Sblión dy weithredoedd di

ý rhai jt ydwyt yn eu
'gwneuthür.
4 Canys nid oes neb yn

g\vneut"hur dim yn ddirgel,

ac yntau yn ceLsio bod yn
gjhoedd : od wj't ti yn
gwneuthur y pethau hyn,
amlyga dy hun i'r bj'd.

5 Canys'nid oedd "ei frodyr
yn cred'u ynddo.
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6 YnajT lesu a ddywedodd
\

nysgeidiaethnideiddoffiyw.
^Yrthynt hvry, Ni ddaeth fy

amser i etto : ond eich ainser
chwi sydd yn wastad yn
barod.
7 Ni ddichon y byd eich
casâu chwi ; ond myfl y mae
yn ei gasâu, o herw^dd fy

mod i yn tystiolaetliu am
dano, fod ei weithredoedd ef
yn ddrwg.
8 Ewch chwi i fynu i'r wyl
hon: nid wy{ û etto yn
myned i fynu i'r w'yl hon,
oblegid ni chyflawnwj'd fy

amser i etto.

9 Gwedi iddo ddywedyd y
pethau hj'n wrthynt, ëfe a
arhosodd yn Galilea.

10 T Ác wedi myned o'i

frodyr ef i fynu, yna yntau
hefyd a aeth i fynu i'r wyl

;

nid yn amlwg, ond megis yn
ddirgel.

11 Tna yr luddewon a'i

ceisiasant ef yn jt wyl, ac a
ddywedasant, Pa le y mae

eithr eiddo yr hwn a'm han-
fonodd i.

17 Os ew^llysia neb wneuth-
ur ei ewllys ef, efe a gaiff

wybod am y ddysgeidiaeth,
pä un ai o Dduw y mae hi, ai

myfi o honof fy hun ^dd yn
llefaru.

18 Y mae yr hwn sydd yn
llefaru o hóno ei hun, yn
ceisio ei ogoniant ei hun : ond
yr h\vn sydd yn ceisio gogon-
iant yr hwn a'i hanfonodd,
hwnnw sydd eirwir, • ac
anghyäawnder nid oes yn-
ddo ef.

19 Oni roddes Moses i chwi
y gyfraith, ao nid oes neb o
iionoch yn gwnieuthur y gyf-
raith? Pahani yr ydych yn
ceisio fy lladd i ?

20 Y bobl a attebodd ac a
ddywedodd, Y mae gennyt
ti gythraul: p\vy sydd yn
ceisio dy ladd di ?

21 Yr lesu a attebodd ac
a ddy^yedodd wrthynt, Un
leithred a wneuthum, ac yr
ydych oll yn rhyfeddui
22 Am hynny y rhoddes

12 A murmur mawr oedd
am dano ef ym mysg y bobl.

Canys rhai a ddywedent, Gwr ...
dayw: ac eraill a ddywedent,

!
Moses i chwi yr enwaediad

Nag ê ; eithr twyllo y bobl y I (nid o her\vydd ei fod o Mo-
mae. ses, eithr o'r tadau ;) ac yr
13 Er hynny ni lefarodd neb

,
ydych yn enwaedu ar ddyn

yn eglur am dano ef, rhag
;

ar y Sabbath.
ofn yr luddewon.

î
23 Os yw dyn yn derbyn en-

14 t J.C yr awrhon ynghylch waediad ar y Sabbath, heb
canol yr wjd, yr lesu a aeth
i fynu i'r deml, ac a athraw-
iaethodd.
15 A'r luddewon a ryfedd-

asant, gan ddy^vedyd, Pa
fodd y medr hwn ddysgeid-
iaeth. ac yntau heb ddysgu ?

16 Yr lesu a attebodd idd-

ynt, ac a ddywedodd, Fy

dorri cyfraith Moses ; aydych
yn Uidiog wrthyf fl, am i mi
wneuthur dyn yn holliach ar

y Sabbath ?

24 Nafernwch\vrthygolwg,
eithr bernwch farn gyf-

iawn.
25 Yua y dywedodd rhai

o'r Hierosolymitaniaid.Onid



i

hvra yw jrr

yn ceisio ei ladd i

26 Ac wele, y mae ^m Uefaru

S. lOAS, VII.

y maent hwy
j

35 Yna y djTredodd yr ludd-
" .oa yn eu mysg eu hunain,
ba le y mae hwn ar fedr

ar gj'hoedd, ac nid yd>-nt yn myned, fel na chaffom ni ef ?

dywedyd dim wnho ef : a ai at y rhai sydd ar wasgar
wybu y pennaethiaid mewn ym mhlith y Groegiaid y mae

I gwirionedd mai hwn yw Crist efe ar fedr myned, a dysgu y
I yn wir ? Groeeiaid ?

j

27 Eithr nyni a adwaenom
I hwn o bale "y mae : eithr pan
I ddêl Crist, nis gv,yT neb o ba
le y mae.
28 Am hjTiny yr lesu, yrrth

athrawiaethu jti y deml. ~

36 Pa ymadrodd j-w hwn a
ddj-ìvedodd efe, Chwi a'm
ceisiwch, acni'mcewch: alle

vr ydw7f fi, ni eUwch chwi
ddyfod ?

17 Ac ar y dydd diweddaf, y
Ìefodd ac a dd>nvedodd, Chwi dydd mawT o'r wyl, y safodd
a'm hadwaeno'ch i, ac a wydd

i och o ba le jt ydwjf fl : ac ni

I

ddeuthum i o honof fy hun,
< eithr y mae yn gj'wir jt hwn
! a'm hanfonodd i, j-r hwn nid
]
adwaenoch chwi.

1 29 Ond myü a'i hadwaen:
! oblegid o hono ef yr ydwjí

lì, ac efe a'm hanfonodd i.

30 Am hynny hwy a geis-

: iasant ei ddal ef : ond ni osod-
odd neb law amo, am na
ddaetbai ei a\vr ef etto.

[
31 A Uawer o'r bobl a gred-
asant yuddo, ac a ddywedas-
ant, Pàn ddelo Crist, a wua
efe fwj' o arwyddion na'r rhai
hj-n a wnaeth hwn ?

33 ^ T Phariseaid a glj-w-

sant fod y bohl jti murmur y
pethau hjn am dano ef ; a'r

Phariseaid a'r arch-oíTeiriaid
' a anfonasant swj'ddogion i'w

: ddal ef.

33 Am hynny y dywedodd
yr lesu \mhynt hwy, Yr yd-
wyf fl ychydig amser etto gyd
â chwi, ac yr wyf yn myned
at JT hwn a'm hanfonodd.
34 Chwi a'm ceisiwch, ac

.T lesu, ac a lefodd, gan ddy-
wedyd, üd oes ar neb syched,
deued attaf fi, ac yfed.

33 Y'r hwu sydd jTi credu
ynof fl, megis y dj-wedodd yr
ysgr>thyr, afonydd o ddvs-fr

bywiol a ddylifant o'i groth ef.

39 (A hyn a dd^'wedodd efe

am yr Ÿspryd, >t hwn a gai

y rhai a gredent ynddo ef ei

dderbyn : canys etto nid oedd
>T Yspryd Glân uedi ei roddi,

o herw>-dd na ogoneddasid yr
lesu etto).' " " r o'r

oad-
rodd hwn, add>-ìvedasaht, Yn
wir hwTi yvf y Prophwyd.
41 Eraill a ddj'wedasant,
Hwn yv,- Crist. Eraill a ddy-
wedasant, Ai o Galilea y daw
Crist ?

42 Oni ddywedodd yr ys-
grjthjT, Mai o had Dafydd,
ac o Bethlehem, y dref lle y
bu Dafydd, y mae Crist yn
dyfod?
43 Felly jt aeth ymrafael

j'm mysg y bobl o'i blegid ef,

44 A rhai o honynt a fyn-
ni'm cewch: alle jTj'dwj'f fi, naíent ei ddal ef: ond'

1
ni ellwch chwi ddyfoti osododd neb ddwylaw amo.
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45 ì Yna y daeth y swydd-
ogion at yr arch-offeiriaid a'r

Phariseaid ; a hwy a ddywed-
asant wrthynt hwy, Paham
na ddygasoch chwi ef ?

46 A'r swyddogion a atteb-

asant, Ni lefarodddyn erioed
fel y dyn hwn.
47 Yna y Phariseaid a at-

tebasant iddynt, A hudwyd
chwithau hefyd ?

48 A gredodd neb o'r pen-
naethiaid ynddo ef, neu o'r

Phariseaid ?

49 Eithr y bobl hyn, y rhai
ni wyddanc y gyfraith, mell-
digedig ydynt.
50 Nicodemua (yr hwn a
ddaethai at yr lesu o hyd
nos, ac oedd un o lionynt/ a
ddywedodd wrthynt,
51 A ydyw ein cyfraith ni

yn barnu dyu, oddi eitlir

clywed ganddo ef yn gyntaf,

a gwybod beth a wnaeth efe ?

53 Hwythau a attebasant ac
a ddywedasant wrtho, A yd-
wyt tithau o Galilea? Chwil-
ia a gwel, na chododd pro-
phwyd o Galilea.

53 A phob un a aeth i'w d
ei hun.

PENNOD VIII.
1 Criít yn srwaredu y wraig a dJal.

iesid mewn sodineb : 12 yn pregelhu
ei fod ef ei hun yn oieuni y byd ; ac
ÿn rwtrio ei athrawineth: 32 pn
attebyr luddewon a wnaent eu bosi o

Abràham ; 59 ae ÿ» gotheiyd eu
ereuiondeb hwy.

AR lesu a aeth i fynydd yr
. Olew-wydd:

2 Ac a ddaeth drachefn y
I
bore i'r deml ; a'r holl bobl a

1 ddaeth atto ef : yntau a

I
eisteddodd, ac a'u dysgodd

i
hwynt.

I
3 A '

r ysgrifenyddion a'r

VII. VIII.
Pbanseaid a ddygasant atto
ef wraig, yr hon a ddaliesid
mewn godineb ; ac wedi ei

gosod hi yn y canol,
4 Hwy a ddywedasant

wrtho, Athraw, y wraig hon
a ddaliwyd ar y weithred
yn godinebu.
5 A Jloses yn y gyfraith a
orchymynodd i ni labyddio y
cyfryw : beth gan hynny yr
wyt ti yn ei ddywedyd ?

6 A liyn a ddywedasant hwy,
gan ei demtio ef, fel y gallent
ei gyhuddo ef. Eithr yr

i lesu, wedi ymgrymmu tu a'r

!
llawr, a ysgrifenodd â'i fys ar

y ddaear, heb gymmeryd
I

arno eu clywed.
7 Ond fel yr oeddynt hwy
yn parhâu yn gofyn iddo, efe
a ymuniawnodd, ac a ddv-
wedodd wrthynt, Yr hw'n
sydd ddibechod o honoch,
tafled yn gyntaf garreg atti

i

lii-

' 8 Ac wedi iddo eilwaith ym-
I
grymmu tu a'r Ilawr, efe a

j

ysgrifenodd ar y ddaear.
I

9 Hwythau, pan glywsant
t

hyn, wedi hefyd eu hargy-
I hoeddi gan eu cydwybod, a
aethant allan o un i un, gan

!

ddechreu o'r hynaf hyd yr
olaf: a gadawyd yr lesu yn
unig, a'r wraig yn sefyll yn y
cat.oi.

10 A'r lesu wedi ymun-
iawnu, ac heb weled neb ond
y wraig, a ddywedodd wrthi.
Ha wraig, pa le y mae dy
gyhuddwyr di? oni chon-
demniodd neb di ?

11 Hithau a ddywedodd,
Na ddo neb, Arglwydd. A
dywedodd yr lesu wrthi, Nid
wyf finnau yn dy gondemnio
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di : d08, ac na phecha mwy-
|

yr lesu jii y trysordy, wrth
ach.
12 í Tna y llefarodd yr Jesii

wrthynt drachefn, gan ddy-
wedýd, Goleuni y byd ydwyf

! fi : yr hwn a"m dilyno i, ui

rodia mewn tywyUwch, eithr

. efe a gaiflf oleuni y bj-wyd.
13 Am hynny y Phariseaid

athrawiaethu yn y demL
ni ddaliodd neb "ef, am n»
ddaethai ei awr ef etto.

21 Yna y dywedodd yr lesu
wrthynt hw7 drachefn, Yr
wyf ü yn myned ymaith, a
clîwi a'm ceisiwch i, ac a
fyddwch feirw yn eich pech-

a ddywed'asant wrtho, Tydi od: Ile yr v,j{ fl yn myned,
sydd yn tystiolaethu am ni ellwch chwi ddyfod.
danat dy hün; iiid yw dy I 22 Am hynnyy dywedoddyr
dystiolaeth di wir.

|
luddewon, A ladd efe ei

14 Yr lesu a attebodd ac a !
hun ? gan ei fod jti dywedyd,

ddywedodd wrthynt hwy, Er
I

Lle yr wyi fi yn myned, ni
fy mod i yn tystìolaethu am

[

ellwch chwi ddyfod,
I
danaf fy hun, mae fy nhyst-

[
iolaeth i yn wir: oiilegid mi

j
a wn o ba le y deuthum, ac i

; ba le yr ydwyf yn myned;
' chwithau nis gwyddoch o ba
le }T wyf fl yn dyfod, nac i ba
le yr wyf fl yn myneil.
15 Chwychwi sydd yn bamu
yn ol y cnawd ; nid ydwjf fi

yn bamu neb.

I
16 Ac etto os wj-f fi yn
bamu, y mae fy marn i ýn
- '-; oblegid nid wyf fi yn

23 Ac efe a ddywedodd
wrthynt hwy, Chw^cbwi sj'dd

oddi isod : minnau sydd oddi
uchod: chwj'chwi sydd o'r

byd hwn; minnau nid wyf
o'r byd hwn.
24 Am hjnny y dywedais
wrthych, byddwch chwi
feirw yn eich pechodau : o-
hlegid oni chredwch chwi mai
my-fi yw efe, chwi a fyddwch
feirw yn eich pechodau.
25 Yna y dywedasant wrtho.

unig, ond myfi a'r Tad yr
hwn a'm hanfonodd i.

17 Y mae hefyd yn ysgrif-

enedig yn eich cyfraith chwi,
Mai gwir yw tystiolaeih dau
ddj-n.

18 Myfl yw yr hwn sydd yn
tystiolaethu "am danaf fy

h'un ; ac y mae y Tad, yr
,

, , „ ,

hwn a'm hanfonbdd i, yn ' ganddo, y rhai hynny yr yd-
tystiolaethu am danaf fl. i

wyí fl yn eu dywedyd i'r byd.
19 Yna y dywedasant wrtho, 27 ìsi wyddeht hwy mai am
Pa le y mae dy Dad di? Yr y Tad yr oedd efe yn dywed-

Pwy wyt ti ? A'r lesu a ddy-
wedodd wrthynt, Yr hyn yr
wyf yn ei ddywedyd Ìiefyd
wrthych o'r de'chreuad.
26 niae gennyf fl lawer o

bethau i"w dywedyd ac i'w
barnu am danoch chwi ; eithr
cywir yw yr hwn a'm hanfon-
odd i ; a'r pethau a glywais

"

lesu aatte>)Odd. Nid adwaen-
och na myfl, na'm Tad : ped
adnabuasech fi, chwi a ad-

j
nabuasech fy >' had i hefyd.

I

20 Y geiriau hyn a lefafodd

yd wrthynt hwy.
28 Am hynny y dywedodd
yr lesu wrthjTit, Pari ddjTrch-

afoch chwi Fab y dyn, yna
j' cewch wybod mai my yw

113



e/e, ac nadwyf fi yn gwneuth-
ur dim o honof fi hun ; ônd
niegis y dysgodd fy Nhad fi,

yr wyf yn Uefaru y pethau
hyn,
29 A'r hwn a'm hanfonodd

i sydd gyd â myfi: iii ad-
awodd y Tad fl yn unig

;

obiegid }T wyf fi yn gwueuth-

S. lOAN, VIII.

. hyn a welsoch gyd â'ch
tad chwithau.
39 Hwythau a attebasant
ac a ddywedasant \\Ttho, Ein
tad ni yw Abraham. Yr lesu
a ddyedodd wrthynt, Pe
plant Abraham fyddech,
gweithredoedd Abraham a
naech.

r bob amser y pethau sydd
j

40 Eithr yn awr yr ydych
foddlawai ganddo ef. chwi yn ceisio fy lladd i, dyn
30 Fel yr oedd efe yn llefaru

,

a ddýwedodd i chwi y gwir-

y pethau hyn, llawer a gred-
asant ynddo ef
31 Yna y dywedodd yr lesu
wrth yr luddewon a giedas-
ant ynddo, Os arhoswch chwi
yn fy ngair i, disgyblion 1 mi
ydych yn wir

;

32 A chwi a gewch wybod y
gwirionedd, a'r gwirionedd
a'ch rhyddbâ chwi.

33 H Hwjthau a attel^asant

iddo, Had Abraham ydym
ni, ac ni wasanaethasom ni
neb erioed: pa fodd yr wyt
ti yn dywedytl, Chwi a wneir
yn rhyddion ?

34 Yr lesu a attebodd idd-
yijt, Y'n wir, yn wir, meddaf
" chwi, Pwy bynnag sydd yn

ionedd, >t hwn a glwais i

gan Dduw: hyn ni wnaeth
Abraham.
41 Yr ydych chwi yn
gwneuthur gweithredoedd
eich tad chwi. Am hynny y
dywedasant wrtho, Nid trwy
butteindra y cenhedlwyd ni

:

un Tad sydd gennym ni, «e/
Duw.
42 Yna y d^'wedodd yr lesu
wrthynt hwy. Pe Duw fyddai
eich Tad, chwi a'm carech i

:

canys oddi wrth Dduwy deill-

iais, ac y deuthum i ; oblegid
nid o honof fy hun y deuth-
ura i, ond efe a'm hanfon-
odd i.

43 Paham nad ydych yn
gwneuthur pechod, y mae

|
deall fy lleferydd i ? am na

efe yn was i bechod.
35 Ac nid yw y gwas yn aros

yn t byth : y Mab sydd yn
aros byth.

36 Os y Mab gan hynny a'ch
rhyddhâchwi, rhyddion fydd-
wch yn wir.

37 >Ii a wn mai had Abra-
ham ydych chwi : ond yr yd-
ych chwi yn ceisio fy Uadd i,

ara nad yw fy ngair i yn gen-
ni ynoch cliwi.

ellwch' wrandaw fy ymad-
rodd i.

44 O'cÄ tad diafol yr ydych
chwi, a thrachwantau ^ eich
tad a fynnwch chwi eu
gwneuthur. Lleiddiad dyn
oedd efe o'r dechreuad ; ac
ni safodd yn y gwirionedd,
oblegid nid oes gwirionedd
ynddo ef. Pan yw yn dy-
wedyd celwydd, o'r eiddo ei

,

him y mae yn dywedyd : i

38 r wyf fl yn llefaru yr canys y mae yn geíwyddog,
hyn a welais gyd â'm Tad i : i

I
a chwithau sydd yn gwneuth -

I

... yn dad iddo. ,

45 Ac am fy mod i yn dy-
j
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wedyd y gwirionedd, nid yd- i

vcli vn credu i mi.
'46 Pvry o honoch a'm har-

g^hoedda i o bechod? Ac
oîi wyf ü yn dywedyd y gwir,

paha'm näd yiiych yn credu i

mi?
47 T mae }t hwn sydd o
Dduw, yn g^ÌTandaw geiriau

Duw : ám hynny nid ydych
chwi yn eu gvvrandaw, am
nad ydvch o Dduw.
48 Yná jTattebodd yr ludd-
ewon, ac'y d}nvedasant wTtho
e£, Onid 'da" yr ydym ni >-n

dywedyd, mai Samaritan vryi

tl, a bod genn\t gythraul ?

'

49 Yr lesu a attebodd, Xid
oes gennyf gj-thraul ; ond yr
wyf fi n anrhydeddu fy ,

>'"had, ac yr ydych chwithau •

yn fy nîanrhdêddu innau.
50 Ac nid wyf fi yn ceisio fy

ngogoniant fy hùn: y mae
a'i cais, ac a fâm.
51 Yn wir, }-n wir, meddaf i

chwi, Os ceidw neb fy >-mad-

rodd 1, rii wêl efe farwolaeth
yn drag}nvydd.
'
52 Yna'y dywedodd }t ludd-
ewon w'rch'o, Yr awrhon y
g\s-j-ddom fod gennyt gy-
thraul. BuAbrahamfarw,a"r
prophwydi ; ac meddi di, Os
ceidw nêb fy jTnadrodd i, nid
archwaetha e'fe farwolaeth yn
drag>-\vydd.

5.3 Âi inwy wyt ti nag Abra-
ham ein tä<l ni, >t hwn a fu

farw ? a'r prophwydi a fuant
feirw: pwy \t w\t ti yn dy
wneuthur dy hun ?

54 Yr lesu a attebodd, Os
wyf fi yn fy ngogoneddu fy

hûn, fÿ ngogoniant i nid yw
ddim: f\' Ä'had yw >t hwn
sydd yn fy ngogoneddu i, yr

vin, IX.

hwn yr ydych chwi yn dy-
wedyd, maî eich Duw chwi

" 55 Ond nid adnabuoch chwi
ef: eithr mj-fi a'i hadwaen
ef. Ac os d\"wedaf Jiad ad-
waen ef, m\"fi a fyddaf debygi
chwi, \Ti gêlwj-d'dog : ond mi
a'i hadwaen êf, ac yr wyî yn
cadw ei ymadrodd ef.

56 Gorfoledd oedd gan eich
tad Abraham weled fy nydd
i : ac efe a'i gwelodd Ttefyd,

ac a lawenychodd.
57 Yna y dj-wedodd yr ludd-
ewon wTtho, Nid wyt 'ti

ddengmlwjdd a deusain etto,
ac a welaist ti Abraham ?

53 Yr lesu a ddywedodd
wrthjTit, Yn wir, yn wir,
me>ldaf i chwi, c'yn bod
Abraham,}T wyf fi.

59 Yna hwy a godasant ger-
rig i'w taflu atto ef. A'r lesu
a ymguddiodd, ac a aeth
allän o'r deml, gau fyned
trwy eu canol hwynt: ac
fell yr aeth e/e heibio.

PEXXOD IX.
1 y dyn a anesid vn ddall ya ead ei

o-wg; 13 a-i ddíyn ef at y Phnn-
ssaid: 16 hicythau yn ymrtryttn,
ae yn ti yseymmuno ef; 35 ac yní-
au yn mel 'â dderbt/n ean yr Ìesu,

ae yn ei evfesu ef. 39 Ptpy yto y
rhai y mae Crist yn eu goleuo.

4C wrth fyned heibio, efe

Xi- a ganfu ddyn dall o'í

euedigaeth.
2 A'i ddisg}-blion a ofynas-
ant iddo, gan ddj-wêdyd,
Rabbi, pwy a bechodd, ai

hwn, ai ei rieni, fel y genid
ef\-nddall?
3'Yr lesu a attebodd, Nid
hwn a bechodd. na'i rieni

, chwaith : eithr fel yr amlygid

179



gweithredoedd Duw ynddo
ef.

4 Rhaid i mi weithio gwaith
yr hwn a'm hanfonodd, tra

yr ydyw hi yn ddydd : y mae
y nos yn dyfod, pan na ddi-
chon neb weithio.

5 Tra yr ydwyf yn y byd,
goleuni y byd ydwyf.
6 Wedi iddo ef ddywedyd
hyn, efe a boerodd ar lawr,
ac a wnaeth glai o'r poeryn,
ac a irodd y clai ar lygaid y
dall;

7 Ac a ddywedodd wrtho,
Dos, ac ymolch yn llyn Silo-

am, (}'r hwn a gýtìeithir,

Anfonedig). Ani hynny efe
a aeth ymaith, ac a ymolch-
odd, ac a ddaeth yn gweled.
8 "1 Y cymmydogion gan
hynny, a'r rhai a'i gwelsent
ef o'r blaen, mai dall oedd
efe, a ddywedasant, Onid
hwn yw yr un oedd yn eistedd
ac yn cardotta ?

9 Rhai a ddywedasant, Hwn
yw efe : ac eraill, Y mae efe
yn debyg iddo. Yntau a
ddywedodd, Myfi yw e/e.

10 Am hynny y dywedasant
wrtho, Pa fodd yr agorwyd
dy lygaid di ?

11 Yntau a attebodd ac a ^ ,.
ddywedodd, Dyn a elwir i ydych chwi yn dywedyd ei I

lesu. a \vnaeth glai, ac a eni yn ddall? pa fodd gan
irodd fy llygaid i ; ac a ddy-

I

' " '

wedodd wrthyf, Dos i lyn i

Siloam, ac ymoloh. Ac wedi
]

i mi fyned ac ymolchi, mi a
gefais fy ngolwg.

j

12 Yna y dywedasant wrtho,
Pa le y mae efe ? Yntau a

j

ddywedodd, îíi wn i.

14 A'r Sabbath oedd hi pan
|wnaeth yr lesu y clai, a phan

agorodd efe ei lygaid ef.

15 Am hynny y Phariseaid
I

hefyd a ofynasant iddo drach-
|

efn, pa fodd y cawsai efe ei
|

olwg. Yntau a ddywedodd i

wrthynt, Clai a osododd efe
ar fy llygaid i, a mi a ymolch-

;

ais, ac yr ydwyf yn gweled. 1

16 Yna rhai o'r Phariseaid
a ddywedasant, Nid yw y dyn
hwn o Dduw, gan nad yw efe
yn cadw y Sabbath. EraiU a

,

ddywedasant, Pa fodd y gall
:

dyu pechadurns wneuthur y |

cyfryw arwyddion? Ac yr
oedd ymrafael yn eu plith.

]

17 Hwy a ddywedasant
drachefn wrth y dall, Betli

;

yr wyt ti yn ei ddywedyd am
dano ef, am agoryd o hono

;

dy lygaid di ? Yntau a dùy-
|

wedodd, Mai prophwyd yw
e/e.

18 Am hynny ni chredai yr
luddewon am dano ef, mai
dall fuasai, a chael o hono ef
ei olwg, nes galw o honynt ei

rîeni ef, yr hwn a gawsai ei

olwg.
19 A hwy a ofynasant idd-

yiit, gan ddywedyd, Ai hwn
|

- eich mab chwi, yr hwn yr
'

hynny y mae efe yn g^veled
yn awr ?

20 Ei rîeni ef a attebasant
iddynt hwy, ac a ddywedas-
ant, Nyni a wyddom mai
hwn yw ein mab ni, ac mai
yn ddall y gan\^7d ef

:

,

21 Ond pa fodd y mae efe

13 í Hwythau a'i dygasant i yn gweled yr awrhon, nis
i

ef at y Phariseaid, yr hwn i gwyddom ni ; neu pwy ;

gynt o/ua«ai yn ddall.
'' '

—

'" '' ~'
{^wjíuuuiu ui; iicu ywjr

I agorodd ci lygajd ef,



gwyddom ni
mewn oedran ;

gofynwch
iddo ef: efe a ddywed am
dano ei hun.
22 Hyn a ddywedodd ei

rîeni ef, am eu bod yn ofni

yr luddewon : oblegid yr
Ìuddewon a gyd-ordeiniasent
eisoes, 08 cyfaddefai neb ef

,
mae y

yn Grist, y bwrid ef allan o'r ' ' '

S. lOAN, IX.

mae efe
|
na wyddoch chm o ba le y
mae efe, ac efe a agorodd fy
llygaid i.

31 Ac ni a wj'ddom nad yw
Duw yn gwrandaw pechad-
uriaid: ond os yw neb yn
addolwT Du\v,ac yn gwneuth-

ei e\v}'lly9 ef, hwnnw y
ei wTandaw.
chlybuwyd erioed

sjTiagog.
I

agoryd o neb lygaid un a
23 Am hynny y dywedodd ei ' anesid yn ddall.

rieni ef, Y ruae efe mewn
j

33 üni bai fod hwn o Dduw,
ni nllîii pf*i wmpiithnT Himoedran

;
gofynwch iddo ef.

24 Am hynny hwy a alwas-
aiit eilwaith y dyn a fuasai

yn ddall, ac a d'dywedasant
wrtho, DjTO y gogoniant i

Dduw : nyni a wyddom mai
pechadur yw y dyn hwn.
25 Yìia yntau a attebodd ac
a ddywedodd, Ai pechadiir

yw, nis gwn i : un peth a wn
i, lie jT oeddwn i yn ddalJ,

yr wyf fl yn awr yn gweled.
26 Hwythau a ddywedasant
wTtho drachefn, Beth a
wnaeth efe i ti? pa fodd yr
agorodd efe dy lygaid di ?

•27 Yntau a attebodd idd-
jnt, Mi a ddywedais i chwi
eisoes, ac ni wrandawsoch:
paham yr ydych yn ewyllysio
clywed drachefn? a ydyeh
chwithau yn ew^llysio bod j'n

ddisgybUon iddo ef ?

2á Hwythau a'i difenwasant
', ac a ddywedasant, Tydi

ni allai efe wueuthur dim.
34 Hwy a attebasant ac a
ddj'wedasant wrtho, Mewn
pechodau y ganwj'd ti oll ; ac
a W7t ti jtÍ ein dysgu ni ? A
hw7 a'i bwriasant ef allan.

35 Clybu yr lesu ddarfod
iddynt ei îwtw ef allan: a
phan ei cafodd, efe a ddy-
wedodd wTtho, A wyt ti yn
credu ym Mab Duw ?

36 Yntau a attebodd ac a
ddywedodd, Pwy yw efe,

Arglwydd, fel y credwyf yn-
ddo?
3" A'r lesu a ddjns-edodd

wTtho, Ti a'i gwelaist ef ; a'r

hwn sydd yii ymddiddan â
thi, hwnnw ydyw efe.

38 Yntau a ddywedodd, Yr
wy{ fi j-n credu, Arglwydd.
Ac efe a'i haddolodd ef.

39 % A'r lesu a ddywedodd,
I farn y deuthum i'r byd

fel y gwelai y rhai nid
sydd ddisgybl iddo ef ; eithr i

ydynt yn gweled, ac yr elai y
disgj'blion Moses ydym
2y Nyni a wyddom lefaru o
Dduw WTth Moses: eiíhr hwn,
nis g%\'j'ddom ni o La le y
mae efe.

30 Y dj-n a attebodd ac a
ddywedodd WTthynt, Yn hj'n
yn ddìau y mae yn rhyfedd.

rhai sydd yn gweled yn ddeill-

ion.

40 A rhai o'r Phariseaid a
oedd gyd âg ef, a glj'wsant

y pethau hyn, ac a ddywed-
asant wrtho, Ydym ninnau
hefyd yn ddeillion ?

41 Yr lesu a ddywedodd
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wrthynt, Pe deillion fyddech,
ni byddai arnoch bechod:
eithr yn awT meddwch chwi,
Yr ydym ni yn g\veled ; am
hynny y mae eich pechod yn
aros.

PENNOD X.
1 Crist yvi y dns, a'r bugail da.
19 Amryw dyb am dano. 25 Y
inae- yn proji trwy ei weithredoedd,
mai efe yw Crist Mab Duw: 39 yn.

díançc rhaí- yr luddercon, 40 ac yn
myned árachefn dros yr lorddonen

;

lley credodd llawer ynddo ef.

YN wir, yn wir, meddaf i

chwi, Yr hwn nid yw
yn ínyned i mewn trwy y
drws 1 gorlan y defaid, eithr
S3'dd yn dringo ffordd araU,
Ueidr ac yspeUiwT yw.
2 Ond yr hwn sydd yn
myned i mewn trwy y drws,
bugail y defaid ydyw.
3 I hwn y mae y drj'sawr
yn agorj'd, ac y mae y defaid
yn gwrandaw ar ei lais ef : ac
y mae efe yn galw ei ddefaid
ei hun erbyn eu henw, ac yn
eu harwain hwy allan.

4 Ac wedi iddo yrru allan ei

ddefaid ei hun, y mae efe yn
myned o'u blaen hwy : a'r

defaid sydd yn ei ganlyn ef,

oblegid y maent yn adnabod
ei lais ef.

5 Ond y dîeithr nis canlyn-
ant, eithr fföant oddi WTtho

:

oblegid nad adwaenant lais

dîeithriaid.

6 Y ddammeg hon a ddy-
wedodd yr lesu wrthynt:
ond hwy ni wj'buant pa IJeth-

au ydoedd y rhai yr oedd
efe yn eu Ilefaru wrthynt.

j
7 Am hynny yr lesu a ddy-

I
wedodd wrthynt drachefn, I

, IX, X.
Yn wir, j-n wir, meddaf i

chwi, Myü yw drws y defaid.
8 Cynnifer oll ag a ddaeth-
ant o'ra blaen i, Iladron ac
yspeilwyrnt : eithr ni wran-
dawodd y defaid aruynt.
9 Mj'fl yw y drws : os â neb

i mewn tnvof fi, efe a fydd
cadwedig ; ac efe a â i mewn
ac allan, ac a gaiff borfa.

10 Nid yw lleidr yn dyfod
ond i ladratta, ac i ladd, ac i

ddistrywio : myfi a ddenthum
fel y caeiit fywyd, ac y caent
e/yn helaethach.
U Myfl yw y bugail da. Y

bugail da sydd yn rhoddi ei

einioes dros y defaid.
12 Eithr y gwas cyflog, a'r

hwn nid yw fugail, yr hwn
nid eiddo y defaid, sÿdd yn
gweled y blaidd yn dyfod, ac
yn gadael y defaid, ac yn ffoi

:

a'r blaidd sydd yn eu hysglyf-
io hw}-, ac yn tarfu y defaid.
13 Y mae y g\vas cyflog yn

ffoi, oblegid mai gwas cyflog
yf!, ac nid oes ofal arno am
y defaid.

14 Myfl yw y bugail da ; ac
a adwaen yr eiddof fi, ac a'm
hadweinir'gan yr eiddof fi.

15 Fel yr edwyn y Tad fyfi,

felly yr adwaen innau y Tad

:

ac yr ydwyf yn rhoddi fy

einioes dros y defaid.

16 A defaid eraiU syddgen-
nyf, y rhai nid nt o'r gorlan
hon: y rhai hynny hefyd
sydd raid i mi eu cyrchu, a m
Uais i a wrandawant ; a bydd
un gorlan, ac un bugaiL
17 Am hyn y mae y Tad yn

fy ngharu i, am fy mod i yn í

dodi fy einioes, fel y cymmer-
j

wyf hi drachefn.
18 Nid oes neb yn ei dwvn

|

182
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I

oddi amaf fl : ond myfl sydd
|

hadwaen hv\7nt, a hwy
! >Ti ei dodi hi i lawr b honof

,
canlynant i

:

' fy hun. Y mae gennyf fedd- "" *
~'-"

iant i'w dodi hi i lauT, ac
i y mae gennyf feddiant i'w

chjTnnieryd hi drachefn. Y
gorchymyn hwn a dderbyn-

j

iais i gan fy Nhad.

I

19 ^ Yna y bu drachefn
I ymrafael j-m mysg jt ludd-

i

ewon, am" yr jTnadroddion
hyn.

I

20 A llawer o honynt a ddy-
: wedasant, Y mae cythraul
ganddo, ac y mae efe'yn yn-

:
fydu : paham y g\vrandêwch
chwi arno ef ?

21 Eraill a ddywedasant,
Nid yw y rhai hyn eiriau un
a chythraul ynddo. A aU
cythraul agoryd llygaid y
deillion ?

22 S Ac }T oedd y gyssegr-
wyl yn Jerusalem,
oedd hi.

a'in

ydwyf yn
rhoddi iddynt fj'Wj'd tragj'-

w^ddol; ac ni chfrgoUant
byth, ac ni ddwg neb hwynt
allan o'm llaw i.

29 Fy Nhad i, jít hwn a'w
rhoddes i mi, sydd fwy na
phawb: ac nis gall neb eu
dwyn hwynt allan o law fy

Nhadi.
30 Mj-fl a'r Tad un ydjTn.
31 Am hynny y cododd jr
luddewon gerrig drachefn
i'w labyddio ef.

32 Yr lesu a attebodd idd-
ynt, Llawer o weithredoedd
da a ddangosais i chwi oddi
WTth fy Nhad : am ba un
o"r gweithredoedd hynny yr
ydych yn fy Uabj'ddio i ?

,
33 Yr luddewon a atteb-

gauaf
,

asant iddo, gan ddj^vedyd,
1 Nid am weithred dda yr

23 Ac yr oedd yr Tesu j'n ' ydyra yn dy labyddio, ond
rhodio yn y deml, j'm mhorth

|
am gabledd, ac am dy fod di,

Solomon.
I
a thithau yn ddjTi, yn dy

24 Am hynny y daeth }t
j

wneuthur dy hun yn Dduw. ,

luddewon yn ei "gylch ef, ac 34 Yr lesu a attebodd idd-
a ddywedasant wrlho, Pahj'd

1
jTit, Onid yw yn j'sgrifenedig

yr wyt jti peri i ni ammeu ?
\

yn eich cyfraith chwi, ]Mi a
os tydi yìv y Crist, dj-^^ed i ni i ddj'wedais, Duwiau ydych ?

-"'-— "" Os galwodd efe hwy j-n
.,

^lur
25 Yr lesu a attebodd idd-

ynt, Mi a ddywedais i chwi,
ac nid ydych' j-n credu. Y
gvveithredoedd jt wyf fl yn
eu gwneuthur yn enw fy
Nhad, y mae y rhai hynny
yn tysti"oIa€thu am danaf fl. '

dduwlau, at y rhai y daeth
gair Duw, (a'r ysgrythyr nis
gellir ei thorri;!
36 A ddywedwch chwi am

yr hwn a sancteiddiodd y
Tad, ac a'i hanfonodd i'r byd,
*"" wyt ti yn cablu ;

-— - — -

26 Ond chwi nid ydych yn ddywedyd, Mab Duwydwj-f r

credu : canys nid ydycli chwi 37 Onid wyf fl yn g%vneuth-
o'm defaid i, fel y dwedais i ur gweithredoedd fy Nhad,
chwi. na chredwch i mi

:

27 Y mae fy nefaid i yn 38 Ond os ydwyf yn eu
gwrandaw fy llais i ; a mi a'u gwneuthur, er'nad ydych yn
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credu i mi, credwch y gweith-
redoedd; fel y gwyhyddoch
ac y credoch, /od y Tad ynof
fi, a minnau ynddo yntau.
39 Am hynny y ceisiasant
drachefn ei ddal ef : ac efe a
ddîangodd allan o'u dwylaw
hwj'nt.
40 Ac efe a aeth ymaith
drachefn dros yr lorddonen,
i'r man lle y buasai loan ar

y cyntaf yn bedyddio ; ac a
arhosodd yno.
41 A llawer a ddaethant

atto ef, ac a ddj'wedasant,
loan yn wir ni wnaeth un

;

arwydd : ond yr hoil bethau 1

a'r a ddywedodd loan am
j

hwn, oedd wir.

42 A llawer yno a gredasant
ynddo.

PENNOD Xr.
J Critt yn cyfodi Lazarta, yr hwn
a gladdesid er ys pedwar diwrnod,
45' Llawer o luddewon yn credu.

47 Yt arch.offeiriaida-r Phariseaid
ÿn catglu cyn^hor yn erbyn Crist.

49 Caíaphas y» prophwydo. 54 lesu

yn ymgtuldio: 55 hwythau ar y
patc yn ymofyn am dano, ac yn
gosod eynllwyn iddo.

aC yr oedd un yn glaf,

J\. Lazarus o Bethania, o
dref Mair a'i chwaer Martha.
2 (A Mair ydoedd yr hon a
enneiniodd yr Arghvydd âg
ennaint, ac a sychodd ei

draed ef â'i gwaût, yr hon
yr oedd ei brawd Lazarus yn
giaf.)

3 Am hynny y chwiorydd a
ddanfonasant atto ef, gan
ddywedyd, Arglwydd, wele,

y mae yr hwn sydd hoíT gen-
nyt ti, yn glaf.

4 A'r lesu pan glybu, a
ddywedodd, Nid yw y clefyd

X, XI. I

hwn i farwolaeth, ond er go- 1

goniant Duw, fel y gogon-
edder Mab Duw trwy hynny. !

5 A hoff oedd gan yr lesu
Martha, a'i chwaer, a Laza-

i

rus. 1

6 Pan glybu efe gan hynny
ei fod ef yn glaf, efe a ar-
hosodd yn y lle yr oedd, ddau
ddiwrnod.
7 Ÿna wedi hynny efe a
ddywedodd wrtli y disgyblion,
Awn i Judea drachefn.
8 Y disgyblion a ddywed-
asant wrtlío, Rabbi, yr oedd
yr luddewon yn awT yn ceis-
io dy labyddio di ; ac a wyt
ti yn myned yno drachefn ?

9 Yr lesu a attebodd, Onid
oes deuddeg awr o'r dydd ?

os rliodia neb y dydd, ni
thramgwydda, am ei fod yn
gweled goleuni y byd hwn

:

10 önd os rhodia neb y nos,
efe a dramgwydda, am nad
oes goleuni ynddo.
11 Hyn a Jefarodd efe: ac
wedi hynny efe a ddywedodd
wrthyiit, Y mae ein cyfaill

Lazarus yn huno ; ond yr wyf
fi yn myned i"w ddihuno ef.

12 Yna ei ddisgybüon a
ddywedasant wrtho, Ar-
glwydd, os huno y mae, efe
a fydd iach.

13 Ond yr lesu a ddywed-
asai am ei farwolaeth ef:

eithr hwy a dybiasant mai
am hûn cwsg yr oedd efe yn
dywedyd.
14 Yna y dywedodd yr lesu
wrthynt yn eglur, Bu farw
Lazarus.
15 Ac y mae yn llawen gen-
nyf natl oeddwn i yno, er eich
mwyn chwi, fel y credoch;
ond awn atto ef.
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16 YnaydjwedoddThomas, Mab Duw, jt hwn sydd yn
yr hwn a elwir Didymus, dyfod i'r byd.

wrth ei ej'd-ddisg^-blion, Awn 2S Ac wedi iddi ddywedyd y
ninnau hefj-d, fel ybj-ddom pethauhjTi.hiaaeth j-maith,

feirw gyd âg et ac a alwodd yn dtlirgel ei

17 Yna jt lesu wedi dyfod, chwaer Mair, gan ddywedyd,
a'i cafodd ef wedi bod
ian bedwar diwmod yn y
bedd.
18 A Bethanla oedd yn
agos i Jerusalem, ynghylch
pymtheg ystâd oddi wnhi

:

Ì9 A llawer o'r luddewon a
ddaethant at Martha a Mair,
i'w cysuro hwy am eu brawd.
20 na Martha, cyn gynted
ag y clybu hi fod r lesu yn
dj-fod, a aeth i'w gyfarfod êf

:

ond Mair a eisteddodd jti y
t.
21 Yna y dj-wedodd Martha
wrth yr 'lesa, Arglwj'dd, pe
buasit ti yma, ni buasai fanv
fy mrawd.

Fe ddaeth yr Athraw, ac y
j mae yn gahv am danat.

29 Cyn gjmted ag y clybu hi,

hi a gododd jti ebrwydd, ac a
ddaeth atto eL
30 (A'r lesu ni ddaethai

etto i'r dref, ond yr oedd efe

Mi y man lle y cj-farfuasai

Marthaâgef.)
31 Yna jr luddewon y rhai
oedd gyd â hi yn y t, ac yn
ei chysuro hi, pan welsant
Mair yn codi ar frys, ac yn

1 myned allan, a"i canljTiasant
hi, gan ddywedyd, Y mae hi
yn mjTied at y bedd, i wylo

;

yno.
32 Yna Mair. pan ddaeth lle

22 Eithr mi a wn hefj'd yr !
jt oedd yr lesu,

awrhon, pa bethau bynnag i

ddymunech di gan Ì)duw, y
dyry Duw i tL

23 Yr lesu a ddj'wedodd
wrthi, A.dgjfodir üy frawd
drachefn.
24 DjwedoddMarthawrtho,

3Ij"fi a wa jT afigyfodir ef j'n

jT a<igj-fodiad, y dydd diw-
eddaf.

1

25 Yr lesu a ddj-wedodd
j

WTthi,Mj'fi ywjTadgj-fodiad,
i

a'r bywj'd: jt h\vn sydd j-n

credú ynof tì, er iddo farw, a '

fydd byw

:

j

26 A phwj- bynnag sj'dd yn
fyw, ac yn credu ynof fi, ni
tíydd marw yn dragj-wydd.
A wyt ti j'n credu hyn ?

i

27 Dy\vedoddhithauwrtho,
Ydw7f, Arglw>'dd: jt wyf fi

yn credu mai ti yw y Crist.

weled
ef, a syrthiodd wrth ei draed
ef, gan ddj-^vedyd wrtho, Ar-
glwydd, pê buasit ti jTna, ni
buasai fy mrawd farw.

33 Yr lesu gan hj-nny, pan
welodd hi yn W7I0, a"r ludd-
ewon y rhai a ddaethai gj-d

â hi j-n ^vjlo, a riddfanodd jti

JT yspryd, ac a gj-nhjTfwyd

;

'31 Ac a ddj'wedodd, Pa le

y dodasoch chwi ef? Hwy
a ddy\vedasant wrtho, Ar-
glwydd, tyred a gwel.
3-3 Yr lesu a wylodd.
36 Am hj-nny y dj-wedodd

jT luddewon, 'ele, fel yr
oedd yn ei garu ef.

37 Eithr rhai o honynt a
ddywedasant,Oni allasaihwn,
yr hwn a agoroild Ij'gaid y
dall, beri na buasai hwn
fívrw chwaith ?



38 Yna yr lesu drachefn a
riddfanodd ynddo ei hunan,
ac a ddaeth at y bedd. Ac
ogof oedd, a maen oedd wedi
ei ddodi arno.
39 Yr lesu a ddywedodd,

I

Codwch ymaith y maen.
I

Martha, chwaer yr hwn a
fuasai farw, a ddywedodd
wrtho,'Arghvydd,y mae efe
weithian yn drewi : herwyrld
y mae yn farw er ys pedwar
diwrnod.
40 Yr lesu a ddywedocJd
WTthi, Oni ddywedais i ti, pes
credit, y cait ti weled gog^m-
iant Duw ?

41 Yna y codasant y maen
Ile yr oedd y marw wedi ei

osod. A'r lesu a gododd ei

olwg i fynu. ac a ddj'^yedodd,
Y Tad, yr wyf yn diolch i ti

am i ti wrandaw amaf.
42 Ac myfl a wyddwn dy
fod di yn fy ngwrandaw bob
amser : eithr er mwyn y bobl
sydd yn sefyll o amgyîch, y
dywedais, fel y credont mai
tydi a'm hanfonaist i.

43 Ac wedi iddo ddywedyd
hyn, efe a lefodd â llef uchel,
Lazarus, tyred allan.

44 A'r hwn a fuasai farw a
ddaeth allan, yn rhwym ei

draed a'i ddw^Iaw mewn
amdo: a'i wyneb oedd wedi
ei rwymo â napcyn. Yr lesu
a ddywedodd wrthynt, Goll-
yngwch ef yn rhydll, a gad-
ewch iddo fyned ymaith.
45 Ynallawero'rluddewon,

y rhai a ddaethent at Mair,
ac a welsent y pethau a
wnaethai yr lesu, a gredas-
ant ynddo ef.

46 Eithr rhai o honynt a
aethant ymaith at y Phari-

seaid, ac a ddywedasant idd-
ynt y pethau a wnaethai yi
lesu.
47 í Yna yr arch-offeiriaid

a'r Phariseaid a gasglasant
gynghor, ac a ddywedasant,
Pa beth yr ydym ni jti

ei wneuthur? canys y mae
y dyn yma yn gwneuthur
llawer o arwj-ddion.

|

48 Os gadawn ni ef fel hyn,
pawb a gredant ynddo ; ac fe
a ddaw y Bhufêiniaid, ac a
ddifethant ein Ue ni a'n cen-

|

edl hefyd.
1

49 A rhyw un o honynt,
!

Caiaphas, yr hwn oedd arch-
j

offeiriad y flwyddyn honno,
I

a ddywedodd wrthynt, Nid
!

yiiych chwi yn gwybod dim '

oll,
I

50 Nac yn ystyried, mai
buddiol yw i ni,'farw o un
dyn dros y bobl, ac na ddi-
fëther yrholl genedl.
51 Hyn ni ddywedodd efe o
hono ei hun: eithr, ae efe
yn arch-offeiriad y flwyddyn
honno, efe a brophwydodd y
byddai yr lesu farw dros y
genedl

;

52 Ac nid dros y genedl yn
"lig, eithr fel y casglai efe

ynghyd
;

I nefyd y rl

ynghyd yn un blant Duw
" 1 y rhai a wasgarasid.

Yna o'r dydd hwnnw
aUan y cyd-ymgynghorasant
fel y Uaddent ef.

54 Am hynny ni rodiodd yr
I esu mwy yn amlwgym mysg
yr luddewon ; ond efe a aeth
oddi yno i'r wlad yn agos i'r

anialwch, i ddinas a elwir
Ephraim, ac a arhosodd yno
gyd â'i ddisgyblion.
55 ^ A phasc yr îuddewon
oeddynagos: a llawer a aeth-



I

S. lOAN,

I

ant o'r wlad i fynu i Jerusa-
|

lem o flaen y pasc, i'w glan- ;

' hâu eu hunain.

]

56 Yna y ceisiasant yr lesu
;

j

' a dywedasant wTtli eu gilydd,
, fel jT oeddynt yn sefyli yn y ,

tieral, Betti a dybygwcli ciiwi,
í

gan na ddaetli efe i'r wyl ? I

57 A'r arcli-offeiriaid a'r

Phariseaid a roisant orchy-
j

ì
myn, os gwj-ddai neb pa le ÿr

;
oe'dd efe, ar fynegi o liono,

fel y gallent ei ddal ef.
j

PENNOD XÎI.
j

1 Yr lesu yn eseiuoâi Mair am en-
neinio ei draed ef. 9 Y bobl vn ym-
gatelu i roeled Lazarus : 10 a' r arch-
ojfeiriaid yn ymgynshori f ic ladd ef.

j

12 Crist yn marchogaeth i Jerusa-
lem. 20 Groegwyr yn ewyllysio i

eveUd yr lesu, 23 y mae efe yn i

rhag-fynen ei farwolaeth. 37 Yr
luddewon'gan myryafuedi eu dallu :

|

42 er hynny llawer o bennaethiaid
yn credu, ond heb ei ^yjfesu ef: 44 yr
lesu ^an hynny yn galw yn daer am i

eyffesuffydd.
|YNA yr lesu, chwe diwr-

nod cyn y pasc, a ddaeth
i Bethania, lle yr oedd Laza-
rus, yr hwn a fuasai farw, yr
hwn a godasai efe o feirw.

2 Ac yno y swnaethant iddo
swpper ; a Jlartha oedd yn
gwasanaethu : a Lazarus
oedd un o'r rhai a eistedd-

ent gyd âg ef
\

3 Yna y cymmerth Mair
bwys o ennaint nard gwlyb

i

gwêrthfawr, ac a enneiniodd
draed jt lesu, ac a sychodd

\

ei draed ef â'i gwalli : a'r t
j

a lanwyd gan arogl yr en-
j

naint.
I

4 Am hynny y dywedodd i

un o'i ddisCTblion éf, Judas
Iscariot, wioo Simon, yr hwn

i

;
oedd ar fedr ei fradychu ef. I

XI, XII.

5 Paham na werthwyd yr
ennaint hwn er tri chàn
ceiniog, a'i roddi i'r tlodion ?

6 EithT hyn a ddywedodd
efe, nid o herwydd bod amo
ofal dros y tlodion ; ond am
ei fod yn Üeidr, a bod ganddo
y pwrs, a'i fod yn dwyn yr
hyn a fwrid ynddo.
7 A'r lesu a ddywedodd,
Gâd iddi : erbjTi dydd fy
nghladdedigaeth y cadwodd
hi hwn.
8 Canys y mae gennych y

tlodion gyd â chwi bob amser;
eithr myfi nid oes gennych
bob amser.

yno : a hwy a ddaethant, nid
er mwyn jt lesu yn imig,
ond fel y gwelent Lazarus
hefyd, jt hwn a godasai efe

10 í Eithr yr arch-offeiriaid

a ymgynghorasant fel y lladd-

ent Lazarus hefyd

:

11 Oblegid llawer o'r îudd-
ewon a aethant ymaith o'i

lierw^dd ef, ac a gredasant yn
yr lesu.

12 í Trannoeth, tyrfa fawT
yr hon a ddaethai i'r wyl,
pan glywsant fod yr lesu yn
dyfod i Jerusalem,
Ì3 A gymmerasant gangau

o"r palmwj'dd, ac a aethant
allan i gyfarfod âg ef, ac a
lefasant, Hosanna: Bendig-
edig yw Brenhin Israel. yr
liwn sydd yn djfod yn enw
yr Arglwj-dd.
14 A'r lesu wedi cael asyii-

yn, a eisteddodd amo ; megis
"y mae yn ys^ifenedig,
15 Nac ofna, ferch Sîon:
wele. y mae dy Frenhin yn

|



dyfod, yn eistedd ar ebol
asyn.
16 Y pethau hyn ni wybu ei

ddisgyblion ef ar y cyntaf

:

eithr pan ogoneddwyd yr
lesu, yna y cofiapant fod y
pethau hjTi yn ysgrifenedig
am dano, ac iddynt wneuthur
hyn iddo.
17 Tystiolaethodd gan hyn-
ny y dyrfa, yr hon oedd gyd
âg ef pan ahvoddefe Lazarus
o'r bedd, a'i godi ef o feirw.

18 Am hyn y daeth y dyrfa
hefyd i gyfarífod âg ef, ara
glywed o honynt iddo wneutii-
ur jT arwydd hon.
19 Y Phariseaid gan hynny
a ddywedasant yn eu plith eu
hunain, A welwch chwi nad
ydych yn tycio dim ? wele, fe

aeth y byd ar ei ol ef.

20 í Ac yr oedd rhai Groeg-
iaid ym mhlich y rhai a
ddaethent i fynu i addoli ar
yr wyl

:

21 Y rhai hyn gan hynny a
ddaethant at Phylip, yr hwn
oedd o Bethsaida yn Galilea,
ac a ddymunasant amo, gan
ddywedyd, Syr, ni a ewyllys-
iem weied yr lesu.
22 Phylip a ddaeth, ac a
ddywedodd 1 Andrea.s ; a
thrachefn Andrea-s a Phylip
a ddywedasant i'r lesu.
23 "S A'r lesu a attebodd

iddynt, gan ddywedyd, Daeth
yr awr y gogonedder Mab y
dyn.
24 Yn wir, yn wir, meddaf

i chwi, Oni syrth y gronyn
gwenith i'r ddaear, a marw,
hwnnw a erys yn unig ; eithr
os bydd efe marw, efe a ddwg
fTrwyth lawer.
25 Yr hwn sydd yn caru ei
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einioes, a'i cyll hi ; a'r hwn
sydd yn casâu ei einioes yn y
byd hwn, a'i ceidwhi i fywyd
tragywyddoL
26 Os gwasanaetha neb íì,

dilyned tì : a Ue yr wyf fì,yno

y bydd fy ngweinidog hefyd

:

ac 03 gwasanaetha neb ü, y
Tad a'i hanrhydedda ef.

27 Yr awrhon y cynhyrfwyd
fy enaid : a pha beth a ddy-
wedaf? O Dad, gwared fl

allan o'r awr hon: eithr o
herwydd hyn y deuthum i'r

awr hon.
28 O Dad, gogonedda dy
enw. Yna y daeth llef o'r

nef, Mi a'i gogoneddais, ac
a'í gogoneddaf drachefn.
29 Y dyrfa gan hynny, yr
hon oedd yn sefyll ac yn
clywed, a ddywedodd mai
taran oedd : eraill a ddywed-
a<ant, Angel a lefarodd
wrtho.
30 Yr lesu a attebodd ac a
ddywedodd, Nid o'm haclios
i y bu y Uef hon, ond o'ch
achos chwi.
31 Yn awr y mae bam y byd
hwn : yn awr y bwrir allan

dywysog y byd hwn.
32 A minnau, os dyrchefir

fl oddi ar y ddaear, a dynnaf
bawb attaf fy hun.
33 {A hyn a ddywedodd efe,

gan arwyddo o ba angau y
byddaifarw.)
34 Y dyrfa a attebodd iddo,

Tvi a glywsom o'r ddeddf, fod
C'ristyn aros yn dragywyddol

:

a pha^ wedd yr wyt ti yn dy-
wedyd, fod yn rhaid dyrchafu
Mab y dyn ? pwy ydyw hwn-
nw Mab y dyn ?

35 Ynayr lesu a ddj^Tedodd
wrthynt. Etto ychydig ennyd
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y mae y goleuni gyd â ch«1.
Rhodiwchtra fyddo gennych
y goieuni, fel na ddalio y
lywyllwch chwT : a'rhwn syddn rhodio mewn tj'wjllwch,

ni 'yr i ba le y lüae yn
myued.
36 Tra fyddo gennych oleu-

ni, credwch yn y goleuni, fel

y byddoch blant y goleuni.
Syn a ddy^vedodd yr lesu,
ac efe a ymadawodd, ac a
ymguddiodd rhagddynt.
37 í Ac er gwneuthur o
hono ef gjTnmaint o ar^sydd-
ion yn eu gydd hwynt, ni
chredasant ynddo

:

33 Felycj'flawnidymadrodd
Esaias y prophwyd, yt hwn a
ddy\vedodd efe, Arglwydd,
pwT a gredodd i"n hymadrodd
ni ? ac i bvry y datguddiwyd
braich jt Arglwydd ?

39 Amhj-nny niaUentgredu,
oblegid dj-wedyd o Esaias
drachefn,
40 Efe a ddallodd eu llygaid,

ac a galedodd eu calon ; fei

na welent â.'u Ilygaid, a deall

â'M calon, ac ymchwelyd o
honynt, ac i mi eu hiachâu
hwynt.
41 Y pethau hyn a ddjwed-
odd Esaias, pan welodd ei

ogoniant ef, ac y Uefarodd am
dano et
42 S Er hynny llawer o'r

pennaethiaid hefj-d a gredas-
ant jTiddo; omí oVilegid y
Phariseaid ni chjifesasant
e/, rhag eu bwTW allan o'r

synagog

:

43 Canys yr oeddynt jTi caru
gogouiaûtdjnion j-n'fwy na
gogonianc Duw.
44 í A'r Teíu a lefodd ac a
ddywedodd, Yr hwn sydd yn
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cred u ynof fi, nidyw yn credîî
j-nof fi, ond j-n yr hwn a'm
hanfonodd i.

45 A'r hwn sydd yn fy
ngweled i, sydd j-n g\veled yr
hwn a'm danfonodd i.

i 46 Mi a ddeuthumyn oleuni
i'r byd, fel y bo i bob un a'r

sydd yn credu ynof fi, nad
arhoso yn y tywyllwch.
47 Ac os clyw neb fy ngeir-

iau, ac ni chred, mjfi nid
wyf yn ei famu ef : canys ni
ddeuthum i famu y byd,
eithr i achub y byd.
48 Yr hwn sydd yn fy nir-

mygu i, ac heb dderbyn fy

ngeiriau, y mae iddo un yn
ei farnu : y gair a leferais i,

hwimw a'i bam ef yu y dydd
diweddaf.
49 Canys mj-fi ni leferais o
honof fy hun : ond y Tad jt
hwn a'm hanfonodd i, efe a
roddes orehj-myn i mi, beth
a ddywedwn, á pha beth a
lefar\vn.

50 Ac mi a wn fod ei orchy-
myn ef j-n fj-wyd tra^ywydd-
ol': am hjTiny y pethau jt
wvf fl TO eu Uefaru, fel v dy-
wëdodd y Tad WTthyf,feìlyyr
wyf yn líefaru.

PEXXOD XIII.
1 Yr lem yn eolcM traed ei ddU^-
ÿblion : 14 vn eu hannog ioitÿngeiäd-
rwydd a 'ehariad perffaith: 18 yn
rha^-ddywedyd ac yn dateuddio i

Joan trtry arwydd^ y bradychat Ju-
dat ef: 3l yn eorchymyn iddynt ^ru
eueilydd; 36 ac yn rhybuddio Petr

y fficadai efe ef.

ACHYN gwyl y pasc, yr
lesu yn gwybod ddjd

ei awr ef î vmadael â'r byd
hwn at y Tad, efe yn caru yr
eiddo y rhai oedd yn y byd.



n
a"u carodd hwynt hyd y diw-
edd.
2 Ac wedi darfod swp-
per wedi i ddiafol eisoes roi

y'nghalon Judas Iscariot,

maò Simon, ei fradychu ef

;

3 Yr lesu yn gwybod roddi
o'r Tad bob peth oU yn ei

ddwylaw ef, a'i fod wedi dyfod
oddi wrth Dduw, ac yn myned
at Dduw

;

4 Efe a gyfododd oddi ar
swpper, ac a roes heibio ei

gochl-wisg, ac a gymmerodd
dywel, ac a ymwregysodd.
5 Wedi hynny efe a dywallt-
odd ddwfr i'r cawg, ac a
ddechreuodd olchi traed y
disgyblion, a'w sychu â'r ty-

wel, â'r hwn yr oedd efe wedi
ei wregysu.
6 Yna y daeth efe at Simon
Petr: ac efe a ddywedodd
wrtho, Arglwydd, a wjl; ti yn
golchi fy nhraed i ?

7 Yr lesu a attebodd ac a
ddywedodd wrtho, Y peth yr
wyf fi yn ei wneuthur, ni
wyddost ti yr awrhon : eithr
ti a gei wybod ar ol hyn.
8 Petr a ddywedodd wrtho,
Ni chei di olchi fy nhraed i

byth. Yr lesu a attebodd
iddo, Oni olchaf di, nid oes
i ti gyfran gyd â myfi.
9 Simon Petr a ddywedodd
wrtho, Arglwydd, nid fy

nhraed yn unig, eithr/j/ nwy-
law a'wi pen hefyd.

.

10 Yr lesu a ddywedodd
wrtho, Yr hwn a olchwyd, nid
rhaid iddo ond golchi ei draed,
eithr y mae yn lân oll : ac yr
ydych chwl yn lân, eithr nid
pawb oll.

H Canys efe a wyddai pwy
a'î bradychai ef: am hynny
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yn lân bawb oll.

12 Felly wedi iddo olchi eu
traed hwy, a chymmeryd ei

gochl-wisg, efe a eisteddodd
drachefn, ac a ddywedodd
wrthynt, A wyddoch chwi pa
heth a wneuthum i chwi î

13 Yr ydych chwi yn fy
ngalw i, Yr Athraw, a'r Ar-
glwydd : a da y dywedwch

;

canys feUy yr ydwyf.
14 Am hýnny os myfi, yn
Arglwydd ac yn Athraw, a
olchais eich traed chwi ; chwi-
thau a ddylech olchi traed
eich gilydd

;

15 Canys rhoddais esampl i

chwi, fel y gwnelech chwithau
megis y gwneuthum i chwi.
16 Yn wir, yn wir, meddaf i

chwi, Nid yw y gwas yn fwy
na'i arglw^dd; na'r hwn a
ddanfonwyd yn fwy na'r hwn
a'i danfonodd.
17 03 gwyddoch y pethau

hyn, gwýn eich byd os
gwnewch hwynt.
18 f Nid wyf fl yn dywedyd
am danoch oU ; mi a wn pwy
a etholais : ond fely cyflawn-
id, yr ysgrythyr, Yr hwn
sydd yn bwytta bara gyd â
mi, a gododd ei sawdl yn fy

erbyn.
19 Yn awT yr wyf yn dywed-
yd wrthych cyn ei ddyfod,
fel pan ddêl, y credoch mai
myfl yw efe.

20 Yn wir, yn wir, meddaf i

chwi, Yrhwnsydd ynderbyn
y neb a ddanfonwyf fi, sydd yn
fy nerbyn i ; a'r hwn sydd yn
fy nerbjTi i, sydd yn derbyn
yr hwn a'm danfonodd i.

21 Wedi i'r lesu ddywedyd
y pethau hyn, efe a gynhyrf-
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wyd yn yr yspryd, ac a dystiol-

aethodd, "ac a ddywedodd,
Tn wir, yn wir, y dpvedaf
wrthych, y brad/cha un o
honoch fl.

22 Ynay di.=g}'bIion a edrych-
asant af eu gilydd, gan ara-

meu am bwy yr oedd efe yn
dywedyd.
23 Ac yr oedd un o'i ddisg-
yblion yn pwyso ar fynwes yr
"lesu, yr hwn yr oedd }t lesu
yn ei garu.
24Am hynny }T amneidiodd
Simon Petr ar hwnnw, i ofyn
pwy oedd efe, am jt hwn jt
oedd efe yn dywedyd.
25 Ac yntau yn pw^so ar
ddwyfron yr lesu, a ddywed-
odd wrtho, Arglwydd, pwy
yw efe ?

26 Yr lesu a attebodd, Hwn-
nw yw efe, i'r hwn y rhoddaf
fi dammaid wedi i mi ei

wlychu. Ac wedi iddo wlychu
y tammaid, efe a'i rhoddodd
i Judas Iscariot, mah Simon.
27 Ac ar ol y tammaid, yna

>T aeth .Satan i mewn iddo.
Am hynny y dywedodd yr
lesu wrtho, Hyn yr wjt n
ei wneuthur, gwna ar frys.

28 Ac ni wyddai neb o'r rhai
oedd yn eistedd i ba beth y
d>Tvedasai efe hyn wrtho.
29 Canys rhai oedd yn

tybied, am fod Judas a'r gôd
ganddo, fod }T lesu yn dy-
wedyd wTtho, Pryn y pethau
sydd arnom eu héisieu erbyn
vr wyl ; neu, ar roi o hono
beth i'r tlodion.
30 Yntau gan hynny, wedi
derbyn y tammâid, a aeth
allan yn ebrwydd. Ac yr
oedd hi yn nos.

"

31 S Yna gwedi iddo fyned
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allan, yr lesu a ddywedodd,
Yn awr y gogonedd'w^d Mab
y dyn, a Duw a ogoneddwyd
ynddo ef.

32 Os gogoneddwyd Dnw
ynddo ef, Duw hefyd a'i go-
gonedda ef ynddo ei hun,
ac efe a'i gogonedda ef yn
ebrwydd.
33 O blant bychain, etto yr
wyf ennyd fechan gyd à chwi.
Chwi a'm ceisiwch : ac, megis
y dywedais WTth yr luddew-
on, Lle }T wyf fl yn myned,
ni ellwch chwi ddyfod ; yr
ydw}'f yn dywedyd wrthych
chwithau hefyd yr awrhon.
34 Gorchymyn new^dd yr
wyf yn ei roddi i chwi, Ar
garu o honoch eich gilydd;
fel y cerais i chwi, ar garu o
honoch chwithau bawb eich
gilydd.
35 "Wrth hyn y gwj'bydd
pawb mai disgyblion i mi
dych, 03 bydd gennych gar-
iad i'ch gilydd.

36 V A Simon Petr a ddy-
wedodd WTtho, Arglwydd. i

ba le }T wyt ti yn m}'ned?
Yr lesu a attebodd iddo, Lle
}T ydw}'f ü yn myned, ni elli

di yr awrhon fy nghanlyn:
eithr ar ol hyn y'm canlyni.
37 Petr a ddywedodd wrtho,
Arglwydd, paham na allaf fl

dy ganlyn }t awrhon? mi a
roddaf fy einioes drosot.
38 Yr lesu a attebodd iddo,
A roddi di dy einioes drosoî
fl ? Yn wir, }Ti wir, meddaf i

ti, Ni chân y ceiliog nes i ti

fy ngwadu dair g\vaith.

PENNOD XIV.
1 Crist yn cymro âi ddiseyblton d
gcbaith teyrnat nef: 6 yn proýesu
mai eft yw y ffordd^ a' r g-wirionedd.
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bywyd; a'i fod yn «n a"T Tad :

^

Tad : a pha fodd yr wyt ti yn
dywedyd, Dangos i ni y Tad?
10 Onid wyt ti yn credu fy
Tìfìfi í im V Tíl/ì a*r Tnil vr>r»f

_,^.. , _.. ^ bydd ^

hwy yn ei enw efyn ffrwythlawnt
1 5 yn dí/muno cariad ac ufudd-dod

:

16 yn 'addaw yr Yspryd Glân p
Diddanydd ; 27 ac yn padael èi

dangnefedd gyd d hwynt.

NA thralloder eich calon

:

yr yiiych yn credu yn
Nuw, credwch ynof finnau
hefyd.
2 i'n nh fy Nhad y mae
llawer o drigfannaii : a phe
amgen, mi a ddywedaswn i

chwt Yr wyf fi yn myned i

barottôi lle i chwi.
i Ac os myfi a âf, ac a bar-

ottoaf le i chwi, mi a ddeuaf
drachefn, ac a'ch cymmeraf
chwi attaf fy hun ; fel lle yr
wyf fi, y byddoch chwithau
hefyd.
4 Ac i ba le yr w^f fl yn
myned, chwi a wyddoch, a'r

ffordd a wyddoch.
5 Dywedodd Thomas wrtho,
Arglwj'dd, ni wyddom ni i

ba le }T wyt ti yn myned ; a
plia fodd y galíwn wybod y
ffordd î

6 Yr lesu a ddywedodd
wrtho ef, Myü yw y tfordd,

a'r gwirionedd, a'r bywyd:
nid yw neb yn dyfod at y
Tad, ond trwof fi.

7 Ped adnabuasech fi, fy

Nhad hefyd a adnabuasech':
ac o hyn allan yr adwaenoch
ef, a chwi a'i gìvelsoch ef.

8 Dywedodd Phylip wrtho,
Arglwydd, dangos i ni y Tad,
a digon '

"•

mod 1 yn y Tad, a'r Tad ynof
finnau ? Y geiriau yr wyf fl

yn eu Uefaru wrthych, nid o
honof fy hun yr wyf yn eu
Uefaru ; ond y Tad yr hwn
sydd yn aros ynof, efe sydd
yn gwueuthur y gweithred-
oedd.
11 Credwch fi, fy mod i yn y
Tad, a'r Tad ynof finnau : ac
otiid ê, credwch fi er mwyn y
grt-eithredoedd eu hunain.
12 Yn wir, yn wir, meddaf i

chwi, Y'r hwn sydd yn credu
ynof fl, y gweithredoedd yr
wyf fi yn eu gwneuthur, yn-
tau befyd a'u gwna, a mwy
na'r rhai hyn a wna efe

:

oblegid yr wyf fi yn- myned
at fy Nliad.
13 A pha beth bynnag a
ofynoch yn fy enw i, hynny
a wnaf ; fel y gogonedder y
Tad yn y Mab.
14 Us gofynwch ddim yn fy

enw i, mi a'i gwnaf.
15 li O cherwcli fl, cedwch

fy ngorchymynion.
16 A mi a weddìaf ar y Tad,
ac efe a rydd i chwi Ddi-
ddanydd arall, fel yr arhoso
gyd â chwi yn dragywyddol

;

Ì7 Yspryd y gwirionedd, yr
hwn ni ddichon y byd ei

dderbyn, am nad yw yn ei

weled, nac yn ei adnabodef:
ond chwi a'l hadwaenoch"ef

;

o lierw^dd y mae yn aros
igon yw i ni.

j

gyd â chwi, ac ynoch y bydd
3 Yr lesu a ddywedodd

j
efe.

wrtho, A ydwyf gj-hyd o am- I 18 Nis gadawaf chwi yn am-
ser gyd â chwi, ac iiid ad- ddifaid: mi a ddeuaf attuch
nabuost fi, PhyHp? Y neb

[
chwi.

a'm gwelodd i, a welodd y , 19 Etto ennyd bach, a'r byd

192.
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ni'm gwel mwy; eithr chwi
a'm gwelwch : canys byw
wyf fi, a byw fyddwch chwl-
ttíau hefyd.
20 Y dydd hwnnw y gT^yb-

yddwch fy mod i yn fy IS'had,

a chwithau ynof ü, a minnau
ynoch chwithau.
21 Yr hwn sydil a'm gorchy-
mynion i ganddo, ac yn eu
cadw hwynt, efe y\v yr hwn
sydd yn fy ngharu i : a'r hwn
sydd yn fy ngharu i, a gerir
gan fy Nhad i : a minnau a'i

caraf ef, ac a'm hegluraf fy
hun iddo.

22 D}-wedodd Judas wrtho,
(nid yr Iscariot,) Arglwydd,
pa beth yw yr achos yr í\yt

ar fedr dy eglurhâu dy hun i

ni, ac nid i'r byd ?

23 Y'^r Ie.su a attebodd ac a
ddywedodd wrlho, Os câr
neb fì, efe a geidw fy ngair

;

a'm Tad a'i câr yntau, a nyid
a ddeuwn atto, ac a wnawn
ein trigfa gyd âg ef.

24 Yr hwn nid yw yn fy
ngharu i, nid yw yn caîjw fy
ngeiriau : a"r gair yr ydych
yn ei glywed, nid eiddo'f fi

ydyw, ond eiddo y Tad a'm
hanfonodd i.

2-5 Y pethau hyn a ddy-
wedais wrthych, a mi yn
aros gvd a chwL
26 EÍthr y Diddanydd, yr
Yspryd Glân, yr hwn a enfyn
y Tad yn fy enw i, efe a
ddysg i cliwi jT hoU bethau,
ac a ddwg ar gôf i chwi yr
holl bethau a ddy^vedais i

chwi.
27 Yr wyf yn gaiJael i chwi

dangnefe'dd"; fy nhangnefedd
yr ydwyf yu ei roddi 1

chwí ; nid fei y mae y byd yn

XÍV, XV.
rhoddi, jt wyf fi yn rhoddi
i chwi. Xa thralloder eich
calon, ac nac ofned.

[
2S Clywsoch fel y dywedais

WTthych, Yr wyf yn myned
ymaith, ac mi a ddeuaf at-

toch. Pe carech fi, chwi a
lawenhâech am i nii ddywed-
j'd, Yr wyf yii myned' at y
Tad : canys y mae fy ^'had
yn fwy na myfi.
' 29 Ac >T awrhon y dywedais
i chwi cyn ei ddyfod, fel pan
ddêl, y credoch.

. 30 X'id }^mddiddanaf â chwi
nemmar bellach : canys
tywysog y byd hwn ."îydd yn
dyfôd, ac nid oes iddo ddim
ynof fi.

31 Ond fel y g\v}'po y byd fy

mod i yn caru y Tad, ac
megis y gorcliymynodd y Tad
i mi, feily yr wyf yn gwneuth-
ur. Codwch, awn oddi yma.

PENNOD XV.
1 y diddnnwh a'r caredt^rwydd tydd
rhn-ne Criít a't ae'.odau, trwy ddam.
me^ y trmirydden. 18 Cusur mtum
cafÎTieb ac erîid bydol. :?6 Swydd
yr Yspryd Gläny d r apostolí&n.

-\rYFIywywirwinwydd-
ÌV1 en, a'm Tad yw y llaf-

urwr.
2 Pob cangen ynof fl heb
ddwyn fläT^yth, y mae efe yn
ei ihynnu yma'ith: a phob
uu a ddygo ífrwyth, y mae
efe yn ei glanhàu, fel y dygo
fwy'o fi'rwyth.

3 Yr awrhon yr ydych chwi
yn lân tr\vy y g'air a leferais i

wrthych.
4 Arhoswch ynof fi, a mi

jTioch ch. Slegis na all y
gangen ddwyn íTrwyth o honi
ei hun, ouid erys yn y win-



wydden; felly ni ellwch
chwithau, oiiid arhoswch
ynof tì.

5 Myfl yw y win\vydden,
chwithau yw y canghennau.
Yr hwn sydd yn aros ynof fl,

a minnau ynddo yntau, hwn-
nw sydd yn dwyn ffrwyth

( lawer: oblegid hebof fl ni

I

eUwch chwi wneuthur dim.
6 Onid erys un ynof fl, efe a

I

daflwyd allan megis cangen,
;

ac a wywodd ; ac y maent yn
1 eu casglu hwynt, ac yn eu
bwrw yn tân, a hwy a losgir.

7 Os arhoswch ynof fi, ac
aros o'm geiriau ynoch, heth
bynnag a ewyllysioch, gofyn-
wch, ac efe a fydd i chwi.
8 Yn hyn y gogoneddwyd

fy Nhatl, ar ddwyn o honoch
ffrwyth lawer; a disgyblion
fyddwch i mi.

' 9 Pel y carodd y Tad fl,

j

felly y cerais iunau chwithau:
1 urhoswch yn fy nghariad i.

10 Os cedwch fy ngorchy-
mynion, chwi a arhoswch yn
fy nghariad ; fel y cedwais i

orchymynion fy ííhad, ac yr
wyf yn âros yn ei gariad ef.

11 Hyn a ddywedais WTth-
ych, fel )T arhosai fy Ilawen-
ydd ynoch, ac y byddai eich
llawenydd yn gyflawn.
12 Dyma fy ngorchymyn i

;

Ar i chwi garu eich gilydd,
fel y cerais i chwi.
13 Cariad mwy na hwn nid

oes gan neb ; sef, bod i un
roi ei einioes dros ei gyf-
eillion.

14 Chwychwi yw fy nghyf-
eiUion, os gwnewch pabeth'au
bynnag yr wyf yn eu gorchy-
myn i chwi.
15 yjd ydwyf mwy&ch yn
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eich galw yn weision ; o-

blegid y gwas ni yr beih y
niae ei arglwydd yn ei

wneuthur: ond mi a'ch
gelwaiâ chwi yn gyfeiUion

;

oblegid pob peth a'r a glyw-
ais gan fy íshad, a hysbysais
1 chwi.
16 Nid chm a'm dewisasoch

1, ond myfi a'ch dewisais
chwi, ac a'ch ordeiniais chwi,
fel yr elecli ac y dygech
ff'iwyth, ac yr arhosai eich
ffrwyth ; megis pa beth byn-
nag a ofynoch gan y Tad yn
fy enw i, y rhoddo efe i

cìiwi.

17 Hyn yr wyf yn ei orchy-
myn i chwi, garu o honoch
eich gilydd.
18 Us yw y byd yn eich
casâu chwi, chwi a wyddoch
gasàu o hono fyfi o'ch blaen
chwi.
19 Pe byddech o'r byd, y
bvd a garai yr eiddo ; ond
oblegid nad ydych o'r byd,
eithr i mi eich dewis allan o'r

byd, ara hynny y mae y byd
yn eich casâu chwi.
20 Cofiwch yr ymadrodd a
ddywedais i wrthych ; Nid yw
y gwas yn fwy nà'i arglwydd,
Os erlidiasant fi, hwy a'ch
erlidiant chwlthau : os cadw-
asant fy ngair i, yr eiddoch
chwithau hefyd a gadwant.
21 Eithr hyn oll a wnant i

chwi er mwyn fy enw i, am
nad adwaenant yr hwn a'm
hanfonodd i.

22 Oni bai fy nyfod a nefaru
wrihynt, ni buasai arnynt
bechod : ond yr awrhon nid
oe< ganddynt esgus am eu
pechod.
23 Yr hwn 8)-dd >-n fy ngha.s-
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âu i, sydd yn casâu fy Nhad
hefyd.
24 Oni bai wneuthur o hon-

of yn eu phth y gweithred-
oedd ni wnaeth "neb arall, ni

buasai arnynt bechod : ond
yr awrhon "hwy a welsant, ac
a'm casasaiit i a'm Tad hefyd.
25 Eithr, fel y cyflawnid y

gair sydd ysgrifenedig yn eu
cyfraith hwynt, Hwy a'm
casasant yn ddiachos.
26 Eithr pan ddêl y Diddan-

ydd, yr hwn a anfonaf i chwi
oddi wrth y Tad, (sef Ysprjd
y gwirionedd, yr hwn sydd
yn deilliaw oddi wrth y Tad,)
efe a dystiolaetha ara danaf
fl.

27 A chwithau hefyd a dyst-
iolaethwch, am eicli bod o'r

dechreuad gyd â mi.

PENNOD XVI.
1 Críst vn cvsnro ei dditeubUon v»
erbyn blinîer, trwy addewid ô'r

Yipn/dGlun, a thrwy eiaU-etífodiad
ai ese^nmd: 23 vn eu sicrhdu y

vn gymmeradwy ean ei Dad. 33
Tanencfedd yne Sghritt; ac yn y
byd gffrthrymder,

YPETHAU hyn a ddy-
wedais i chwi, fel na

rwystrer chwi
2 Hwy a'ch bwriant chw

allan o'r synagogau: ac y
mae yr awr yn dyfod, y tybia
p%vy bynnag a'ch lladdo, ei

fod yn gwueuthur gwasan-
aeth i Dduw.
3 A'r pethau hyn a wTiant i

chwi, oblegid nad adnabuant
y Tad, na uiyfl.

4 Eithr y pethau hyn a
dd\^vedai3 i chwi, fel pan
ddêl yr awr, y cofioch hwynt.
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ddarfod i mi ddywedyd i

chwi : a'r pethau hyn ni ddy-
wedais i chwi o'r dechreuad,
am fy mod gyd â chwi.
5 Ac yn awr yr wyfyn myn-
ed at yr hwn a'm haufonodd;
ac nid yw neb o honoch yn

i gofyn i mi, I ba le yr wyt" ti

yn myned ?

6 Eithr am 1 mi ddywedyd
I y pethau hyn i chwi, tristwoh
; a lanwodd eich calon.

i
7 Ond yr wyf fi yn dywedyd
gwirionedd i chwi ; Buddiol
yw i chwi fy myned i ymaith

:

canys onid âf fl, ni ddaw y
Diddanydd attoch; eithr os
mi a âf, mi a'i hanfonaf ef
attoch.

8 A phan ddêl, efe a argy-
hoedda y byd o bechod, ac o
gyflawnder, ac o fara :

I

9 bechod, am nad ydynt
yn credu ynof fl ;

10 O gyflawnder, am fy mod
yn myned at fy Nhad, ac
ni'm gwelwch i mwyach

;

U farn, oblegid tywysog
y byd hwn a faniwyd.
12 Y mae genuyf etto lawer
o bethau i'w dywedyd i chw,
ond ni ellwch eu dwyu yr
awrhon.
13 Ond pan ddêl efe, sef
Yspryd ygwirionedd, efe a'ch
tywys chwi i bob gwirionedd

:

canys ni lefara o hono ei

hun ; ond pa bethau bynnag
a glywo, a lefara efe: a'r

j

pethau sydd i ddyfod, a f>-n-

I

ega efe i 'chwi.

14 Efe a'm gogonedda i

:

': canys efe a gymmer o'r eidd-
of, ac a'i mynega i chw.
15 Yr holl bethau sydd eiddo

y Tad, ydynt eiddof fi; o
herwydd hyn y dywedais.
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mai o'r eiddof fl y cymmer,
ac y mynega i chwi.
16 Ychydig ennyd, ac ni'm
gwelwch j a thrax;hefn ychyd-
ig ennyd, a chwi a'm gwel-
wch: am fy mod yu myned
at y Tad.
17 Am hynny y dywedodd

rhai o'i ddisgyblion wrth eu
gilydd, Beth yw hyn y mae
efe yn ei ddywedyd wrthym,
Tchydig enHyd, ac ni'm
gwelwcli ; a thrachefn ychyd-
ig ennyd, a chwi a'm gwel-
wch: ac, Am fy mod yn
myned at y Tad ?

18 Am hynny hwy a ddy-
wedasant, Beth yw hyn y
mae efe yn ei ddywedyd,
îchydig ennyd ? ni wyddom
ni beth y mae efe yn ei ddy-
wedyd.
19 i'na y gwybu yr lesu eu
bod hwy yn ewyllysio gofyn
iddo ; ac a ddywedodd \vrth-

ynt, Ai ymofyn yr ydych â'ch
gilydd am hyn, oblegid i mi
ddywedyd, Ychydig ennyd,
ac ni'm gwelwch ; athrachefn
ychydig ennyd, a chwi a'm
gwelwch ?

20 Yn wir, jii wir, meddaf i

chwi, Chwi a wjlwch ac a
alerwch, a'r byd a lawenycha

:

eithr chwi a fyddwch drist-

ion; ond eich tristwch a
droir yn llawenydd.
21 tìwraig wrth esgor sydd
mewn tristwch, am ddyfod ei

hawr : eithr wedi geni y
plentyn, nid yw hi yn cofio

ei gofid mwyach, gan lawen-
ydd geiii dyn i'r byd.
22 A chwithau am hynny
ydych yr awrhon mewn trist-

wch: eithr mi a ymwelaf â
chwi drachefn. a'ch calon a
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lawenycha, a'ch llawenydd ni
ddwg neb oddi ariioch.

23 A'r dydd hwnnw ni ofyn-
wch ddim i mL Yn wir, yn
wir, meddaf i chwi, Pa beth-
au bynnag a ofynoch i'r Tad
yn fy euw, efe a'u rhydd i

chwi.
24 Hyd yn hyn ni ofynasoch
ddim yn fy enw i : gofynwch,
a chwi a gewch ; fel y byddo
eich llawenydd yn gjflawn.
25 Y pethau hyn a leferais

wrthycli mewn damhegion:
eithr y mae yr awr yn dyfod,
pan ua lefarwyf wrtliych
mewn damhegiun mwyach,
eithr y mynegaf i chwi yu
eglur am y Tad.
•26 Y dydd hwnnw y gofyn-
wch yn fy enw : ac nid \vyf

yn dywedyd i chwi, v gweddi-
af flary Tadtrosocii:
27 Canys y Tad ei hun sydd
yn eich caru chwi, am i chwi
fy ngharu i,a chredu fy nyfod
i ailan oddi wrtli Dduw.
28 Mi a ddeuthum allan

oddi wrth y Tad, ac a ddeuth-
um i'r byd : trachefn yr wyf
yn gadael y byd, ac yn mynéd
at y Tad.
29 Ei ddisgyblion a ddywed-
asant wrtho, Wele, yr wyt, ti

yn awr yn dywedyd yu eglur,
ac nid wyt yn dywedyd un
ddammeg.
30 Yn awr y gwyddom y
gwyddost bob i>eth, ac nid
rhaid i ti ymofyn o iieb â
thi: wrth hyn ýr ydym yn
credu ddyfod o honot allan
oddi wrth Dduw.
31 Yr lesu a'u hattebodd
hwynt, A ydych chwi yn awr
yn credu ?

32 Wele, y m&e yr awr yn
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I
dyfod, ac yr awrhon hi a

' ddaeth, y pwasgerir chwi bob
I

un at }T eiddo, ac y gadêwch
ü YTí unìg: ac nîd wjf yn

' unìg, oblegid y mae y Tad
' gyd â myfl.

33 Y pethau hyn a ddy\ved-
ais wrthych fel y câffech
dangnefedd ynof. i'n y liyij

gorthiyrader a gewch: eithr
cymmêrwch gysur, myfi a
orchfygaiä y byd.

PEXXOD XVTI.
1 Crift yn ewedd'io ar ei Dad oi» à
osaneddu if: 6 am gaàw á aposloiion
n siettT» UTtdel, 17 a gwirionedd

:

20 am eií eomneddu hwy, á'r hoü
ffydáhniaid eraill, gyd âg ef yn y

^ PETHATJ hyn a lefar-

1. odd }T lesu, ac e/g a
gododd ei lygaid i"r nef, ac a
ddywedodd, Y Tad, daeth yc
awr

; gogonedda dy Fab, fel

y gogoneddo dy Fab dithau

:

2 Megis y rhoddaist iddo
awdurdod ar bob cnawd, fel

am y cwbl a roddaist iddo, y
rhoiídai efe iddynt fywyd
tragj^í^ddol.

3 A h\Ti 5-w y bywj'd tragy-
wyddol; iddynt dy adnabód
dí jT unig wir Dduw, a'r hwn
a anfonaist ti. lesu Grist.

4 :Mì a'tii ogoneddais di ar y
ddaear ; mi a gwblheais y
gwaith a roddaist i mi i'w

wneuthur.
5 Ac yr awrhon, Dad, go-
gonedda di fyfl gj-d â thi dy
hun, â'r gogoniaiit oedd i nîi
gj'd â thi cj-n bod y byd.
C Mi a eglurais dy enw i'r

dj-nion a roddaist i mi allan
o'r byd : eiddot ti oeddj-nt, a
thi a"u rhoddaist hwj-nt i mi

;

a hwy a gadwasant dy air dl

XVI, XVII.
7 Yr awrhon y g^vj-buant

mai oddi wrthj-t ti y mae
jT holl bethau a roddaist i

ini:

S Canys y geiriau a roddaist
i mi, a" ro'ddais iddynt hwy

;

a hwj' a'u derlijTiiaäant, ac a
wybuant yn wir mai oddi
wrihyt ti deuilium i allan,

ac a gredâsant mai tydi a'm
hanfonaist i.

9 Drostynt hwy jt wj-f fi yn
gweddîo: nid drós y byd yr
wyf yn gweddîo, ond dros y
rhai a roddaist i mi ; canys
eiddot ti ydynt
10 A'r eiddof fl oU sydd
eiddot ti, a'r eiddot ti sydd
eiddof fl : a mi a ogonedd-
wyd ynddynt.
íl Ac nid wyf mwj"ach yn y

byd, ond y rh'ai hjii sydd yn
y byd, a myfi svd'd vn djd
attat tL Y Tad" saucteiddiol,
cadw hwynt trwy dy enw,
y rhai a roddaist' i mi; feí

y byddont un, megis nin-
nau.
12 Tra fûm gyd à hwjmt jti

y byd, mi a'u cedwais yn 'dy

en : y rhai a roddaist i mi,
a gedais, ac ni chollwjd o
honvnt ond mab y goUed-
igae"th; fel y cyflawnid yr
ysgrythjT.
13 Ac jT awThon yr wyf yn
dyfod attat: a'r pêthau hyn
yr wj-f yn eu Uefaru j-n y
byd, "fel y caffont fy llawen-
ydd i jTi gj'flawu ynddynt eu
hunain.
14 Myfl a roddais iddjTit

hwy dy air di: a'r byd a'u

casaod'd hwynt, oblegid nad
ydjmt o'r by'd, megis nad yd-
-j'f flnnau o'r byd.
15 Nid wyf jTi g\v'eddîo ar i



ti eii cymmeryd hwynt allari

o'r byil, eithr ar i ti eu cadw
hwynt rhag y drwg.
16 O'r byd nid ydynt, megis
nad wyf finnau o'r byd.
17 Sancteiddia hwynt yn dy

wirionedd: dy air sydd wir-

ionedd.
18 Fel yr anfonaist fi i'r

byd, felly yr anfonais iimau
hwythau i'r byd.
19 Ac er eu mwyn hwy yr
wyf yn fy sancteiddio fy hun,
fel y byddont hwythau wedi
eu sancteiddio yn y gwirion-
edd.
20 Ac nid wyf yn gweddîo
dros y rhai hyn yn unig, eithr
dros y rhai hefyd a gredant
Íiiof fl tr\vy eu hymadrodd
wynt:
21 Fel y byddont oU yn un

;

megis yr wyt ti, y Tad, ynof
fl, a minnau ynot ti ; fel y
byddont hwythau un ynom
ni: fel y credo y byd mai
tydi a'm hanfonaist i.

22 A'r gogoniant a roddaist
i mi, a roddais iddynt hwy

;

fel y byildont un, megis yr
ydym ni yn un:
23 Myfl ynddynt hwy, a thi-

thau ynof fl ; fel y byddont
wedi eu perffeithio yn un, ac
fel y gwypo y byd mai tydi
a'm hanfonaist i, a cliaru o
honot hwynt, niegis y ceraist
fl.

24 T Tad, y rhai a roddaist
i mi, yr wyf yn ewyllysio, lle

yr wyf fi, fod o honynt hwy-
thau hefyd gyd â rayfi ; fel y
gwelont fy ngogonianta rodd-
aist i mi: oblegid ti a'm
ceraist cyn seiHad y byiL
25 Y Tad cyflawn, nid ad-
nabu y byd dydi: eithr mi
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a'th adnabûm, a'r rhai hvn a
wybu mai tydi a'm hanlou-
aist L
26 Ac mi a hysbysais iddynt
dy enw, ac a'i liy.sbysaf : fel y
byddo ynddynt'hwy y cariad
â r hwn y ceraist fl, a minuau
ynddynt hwy.

PENNOD XVIII.
1 Judas yn brarlÿchu yr /ejt». 6 Y

Petr yn lorri clust Malchus. 12

Chaiaphas. 15 Petr yn gwadu Crist.

1.4 Holi yr lesu eer bron Caiaphas,
28 a cher bron Pilat. 3tì Ei deymas
ef. 40 Yr luddewon yn dymuno
cael gollwng Barabbas yn rhydd,

GWEDl i'r lesu ddywed-
yd y geiriau hyn, efe a

aeth allan, efea'i ddisgyblion,
dros afon Cedron, Ile yr oedd
gardd, i'r hon yr aeth efe a"i

ddisgyblion.
2 A Judas hefyd, yr hwn a'i

bradychodd ef, a adwaenai y
lle : oblegid mynych y cyrch-
asai yr lesu a'i ddisgybliou
yno.
3 Judas gan hynny, wedi
iddo gael byddin a swyddog-
ion gan yr arch-offeiriaid a'r

Phariseaid, a ddaeth yno â
lanternau, a lampau, ac
arfau.

4 Yr lesu gan hynny, yn
gwybod pob peth a oedd ar

ddyfod anio, a aeth allan, ac

a ddywedodd wrthynt, Pwy
yr ydych yn ei geisio ?

5 Hwy a attebasant iddo,

lesu o Nazareth. Yr lesu a
ddywedodd wrthynt, Myfl yw.
A Judas, yr hwn a'i brádych-
odd ef, oedd hefyd yn sefjll

gyd â hwynt.
6 Cyn gynted gan hynny ag
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y dywedodd efe wrthynt, Mjrfi

I

yw, hwy a aethant yn ysg
í
eu cefnau, ac a syrtliiasanl i !

,
lawr.

j

7 Am hjTiny efe a ofynodd
' iddynt díachefa, Pwy vr yd-

í

;
ych yn ei geisio ? A hwy a

1 ddwedasaut, lesu o í<'aza-
|

reth.

8 Vr lesu a attebodd, Mi a
ddywedais i chwi mai raj-fl

y\v : am hynny os myfl yr
ydych yn ei ge'isio, gailêwch
iY rhai'hyn fyned jTnaiih

:

9 Fel y'cyûawnid y gair a
i

ddywed'asai efe, ü'r rhai a
roddaist i mi, ni chollais i yr

' un, ;

10 Simon Petr gan hynny a
clianddo gleddyf, a'i tynnodd
ef, ac a dara'wodd was yr
arch-ofifeiriail, ac a dorrodd
ymaith ei glust ddehau ef;

ac enw y gwas oedd Malchus.
11 Amhynny yr lesu a ddy-
wedodd wrth Petr, Dod dy
gleddyf yn y wain : y cwppan
a rod'des y Tad i 'mi, onid
yfafef?

; 13 i'na y fyddin, a'r mil-
! wriad, a s^ddogiou yr Iu<ìd-
ewon, a dílaliasant 'yr lesu,
ac a'i rhw\Tna.«ant ef,

13 Ac ä'i dygasant ef at ,

Annas yn gyntaf; canys
. chwegrwn Caia'phas, yr hwn
oedd arch-oflfeiriad y 'flwydd-

j

yn honno, ydoedd efe.

,
14 A Chaiaphas oedd yr

;
hwn a g>-nghorasai i"r ludd-
ewon, m'ai buddìol oedd farw

i
un dyn dros y bobl.

15 T Ac yr bedd yn canlra
JT lesu, Simon Pe'tr, a disg-

I ybl arali : a'r disgybl hwnnw
'; öedd adnabyddu's gan jt

i

arch-olfeiriad', ac efe a aeth i

XVIII. 'i

mewn gyd á'r lesu i lys yr
j

arch-ofi^eiriad. :

16 A Phetr a safodd WTth y
drws allan. Yna y disgylil

arall yr hwn oedd adnabydd-
us gán yr arch-ofi^eiriad, a
aeth allan, ac a ddywedodd
wrth V ddrjsores, ac a ddug
Petr i mewn.
17 Tna y dywedodd y

llangces oed'd dd'rj"sores wrth
Petr, Onid wyt tithau o ddisg-
yblion y dyn' hwn ? Dywed-
odd yntau, Nac wyf.
18 A'r gweision a'r swydd-

ogion, g^vedi gwneuthur tân .

glo, herwydd ei bod hi yn
oer, oeddynt yu sefyll, ac yn
j-mdwymno: âc yr oedd Petr
gjd â 'hwynt yn sefyll, ac yn
ymdwj-mno.
19 í A'r arch-offeiria'I a

ofj'nodd i'r lesu am ei ddisg-
yblion, ac ara ei athraw- :

iaeth. I

20 Yr lesu a attebodd idrto,
'

Myfi a lefarais yn eglur wrth
:

y byd : yr oedd'wn bob amser
yn "athr'awiaethu yn y syna-
gog, acj-n y deml, IJe mae yr
luddewon yn j-mgynnull boii

amser ; ac 'jti ddirgel ni ddy-
wedais i ddim.
21 Paham jt wjt ti yn gofj-n

i mi ? gofjTi i'r rhai a'm
clj-wsant, beth a ddj-wedais
wfthynt : wele, y rhai hynny
a wTddant pa bêthau a ddj'-

wedai.'? i.

22 Wedi iddo ddywedyd y
pethau hyn, un o'r swyddog-
ion a'r oedd j-n sefyll ger llaw.

a roddes gernod i'r lesu, gan
!

ddj-wedyd, Ai felly yr wjt ti (

yn atteb jt arch-offeiriad ? '

23 Yr lêsu a attebodd iddo,
Os dnvg y dj-^vedais. tystiol-
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aetha oY drwg; ac os da,
paham yr wyt yn fy nharo i ?

24 Ac Annas a'i hanfonasai
ef yn rhwym at Caiaphas yr
arch-ofifeiriad.

2.5 A Simon Petr oedd yn
sefyll, ac yn ymdwymno.
Hwythau a ddywedasant
wrtíio, Onid wyt tiihau hefyd
o'i ddisgyblion ef ? \ ntau a
wadodd, ac a ddywedodd,
Nac wyf.

26 Dywedodd un o weision
yr arch-ofreiriad, (câr i'r hwn
y torrasai Petr ei glust,) Oni
welais i di gyd âg ef yn yr
ardd?
27 Yna Petr a wadodd
drachefn; ac yn y man y
canodd y ceiliog.

28 H Yna v dygasant yr lesu
oddi wrtli Óaiaphas i"r dadleu-
dy, a'r bore ydoedd hi ; ac nid
aethant hwy i mewn i'r dadl-
eudy, rhag eu halogi ; eithr
fel y gallent fwytta y pasc.

29 Yna Pilat a aeth allan
attynt, ac a ddywedbdd, Pa
achwyn yr ydych chwi yn ei

ddwyn yn erbyn y dyn hwn ?

30 Hwy a attebasant ac a
ddyweda-sant wrtho, Oni bai

fod hwn yn ddrwg-weithred-
wr, ni tliraddodasem ni ef
attat ti.

31 Am hynny y dywedodd
Pilat wrtliynt, Cymmerwch
chwi ef, a bemwch ef yn ol

eich cyfraith chwi. Yna yr
luddewon a ddywedasant
wrtho, Nid cyfreithlawn i ni
ladd neb

:

32 Fel y cyflawnid gair yr
lesu, yr hw"n a ddywedasai
efe, gan arwyddoccâu o ba
angau y byddai farw.
33 Yna Pilat a aeth drach-

xvin.
efn i'r dadleudy, ac a alwi>dd
yr lesu, ac a ddywedodd
WTtho, Ai ti yw Brenhin yr
luddewon ?

34 Yr îesu a attebodd iddo,
Ai o honot dy hun yr wyt ti

yn dywedyd hyn, ai eraill a'i

dywedasant i ti am danaf íi ?

35 Pilat a atteboíid, Ai
luddew ydwyf fì ? Dy gen-
edl dy hun a'r arch-ofîeiriaid

a'th draddodasant i mi.
Beth a wnaethost ti ?

36 Yr lesu a attebodd, Fy
mrenhiniaeth i nid yw o'r

byd hwn. Pe o'r byd hwn y
byddai fy mrenhiniaeth i, fy

ngwd.sion i a yindrechent,
fel na'm rhoddid i'r luddew-
on : ond yr awrlion nid yw fy

mrenhiniaeth i oddi yma.
37 Yna y dyweilodd Pilat

wrtho, Wrth íiyimy ai Bren-
hin W7t ti ? Yr lesu a atteb-

odd,r ydwyt ti yn dywedyd
maiBrenhinwyfli. Ermwyn
hyn y'm ganed, ac er mw^n
hyn y deuthum i'r byd, fel y
tystiolaethwn i'r gwirionedd.
Pob un a'r sydd o'r gwirion-
edd, sydd yn gwrandaw fy

lleferydd i.

38 Pilat a ddywedodd wrtho,
Beth yw gwirionedd? Ac
wedi iddo ddywedyd hyn, efe

a aeth allan draohefn at yr

luddewon, ac a ddywedodd
wrlhynt, Nid wyf fì yn cael

dim achos ynddo ef.

39 Eithr y niae gennych
chwi ddefod, i mi ollwiig i

chwi un yn rhydd ar y pasc

:

a fynnwch chwi gan hynny i

mi ollwng yn rhydd i chwi
Frenhin yr luddewon?
40 Yna y llefasant oU drach-

efn, gan ddywedyd, Nid hwn-

aoo
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PENNOD XIX.
I F/raneeUu Crist, ai eoroni á drain

a'í f«ró. 4 Fiht vn chvennych e

olin-ne tf yn r/tyd'd: etlo, wedi e

orc/t/y^u etin lefain yr Jadiieiion, yt

coelltrennan ar ei ddiilad ef: 21

yntau yn gorchymyn ei /am { loan .

"\7"N'A gan hynny y cjm-
X merodd Pilat yr lesu,

ac a'í fflangellodd ef.

2 A'r milwjT a blethasant
goron o ddrâin, ac a'i gosod-
asant ar ei ben ef, ac a roisant
wisg o borplior am dano

;

3 Ae a ddv>veda«ant, Hen-
ffych well, Brenhin yr ludd-

wneuthur ei hun yn Fab
Duw.
8 f A phan glybu Pilat yr
ymadrodd hwiiiiw, efe a ofn-

odd yn fwy

;

9 Ac a aeth drachefn i'r

dadleudy, ac a ddywedodd
wrth yr'lesu, ba le yr wyt
íi? Ond ui roes yr lesu
atteb iddo.

10 Tna Pilat a ddywedodd
wrtho, Oni ddywedi di wrthyf
fl ? oni w^ddost ti fod gennyf
awdurdod i'th groeshoelio

'

di, a bod gennyf awdurdod
,

i'th ollwiig yn rhydd ?

11 Tr lesu a attebodd, Ni
byddai i ti ddim awdurdod
arnaf ü, oni bai ei fod wedi
ei roddi i ti oddi ucliod ; am
hynny yr hwn a'ra traddudes •

i ti, sydd fwy ei bechod.
roisaut iddo i 12 hynry aílan y ceisiodd

gemodiau.
j
Pilat ei oÙwng ef yn ihydd

:

4 Pilat gan hynny a aeth i ond yr luddewon a lefa-sant, I

allan drachefn, ac a ddywed-
\
gan ddywedyd, Os gollyngi

|

odd wrthynt, Wele, \t w^f íi di hwn yn rhydd, nid wyt ti
|

yn ei ddwj-n ef allan i chwi, yn garedig i Cesar. Pwy
fel y givypoch nad wyf ü yn tjynnag a'i gwnelo ei h\m yii !

caeî ynddo ef un bai.

5 Tna y daeth yr lesu allan,

goron ddrain.

frenhin, y mae yu dywedyd
,

.11 erbyn Cesar.

13 Tna Pilat, pan glybu }

â'r wisg bofplior. A Phünt ymadrodd hwn, a ddiig aìlâii

a ddj-wedodd wrthynt, Wele jr lesu ; ac a eisteddodd ar

y dyiu yr orsedd-faingc, yn y lle a
6 Tna yr arcli-offeiriaid a'r elwir y Palmant, "ac yii

swyddügion, pan welsant ef, ' Hebraeg. Gabbatha,
a lefasant, gan ddywedyd,

|

14 A darpar-w^l y pasc oedd
Croeshoelia, croeshoelia e/. i hi, ac yngliylch y chweched
Pilat a ddj'wedodd wTth-

|
awr: âc efe a ddpvedodd

ynt, Cymmerwch chwi ef, a
I
wrth yr luddewon, Wele

chroeshoeUwch : canys nid
j

eich Brenhin.
wyf fl yn cael dim bai ynddo.

i
_15 Eithr hwy a lefasant.

7 Tr luddewon a attebasant
iddo, T mae gennym ni

Tmaith âg e/, 'ymaith „ ,

croeshoelia ef. Pilat a ddy
c/,

'



chwi ? A'r arch-offeiiiaid a

I

attebasant, Nid oes i ni

j
frenhin ond Cesar.

.

I

16 Yna gan hynny efe a'i

' traddodes ef iddynt i"w

! groeshoelio. A hwy a gym-

i

inerasant yr Tesu, ac a'i dyg-
' a'íant }-niaith.

j
17 Ac efe gan ddwyn ei

' groes, a ddaeth i le a elwid
Lle y benglog, ac a elwir yn
Hebraeg, Golgotha

:

18 Lle y croeshoeiiasant ef,

a dau eraill gyd âg ef, uno
bob tu, a'r lesû yn y canol.

19 í A Philat a ysgrifeuodd
ditl, ac a'i dododcî ar y groes.

A'r ysgrifen oedd, lESU O
NAZARETH, BRENHIN
YR lUrDEWON.
20 Y titl hwn gan hynny a
ddarHenodd llawer o'r ludd-
ewon ; oblegid agos i'r ddinas
oedd y fan lle y croeshoehwyd
yr lesu : ac }t oedd wedi ei

ysgrifenu yn Hebraeg, Groeg,
i a Lladin.

j
21 Yna arch-oífeiriaid yr

I

luddewon a ddywedasant
I wrth Pilat, Nac ysgiifena,

I

lirenhin yr luddewon ; eithr

I
dywedyd o hono ef, Brenhin

' yr luddewon ydwyf fi.

j
22 Pilat a attebodd, Yr hyn

! a ysgrifenais, a ysgi'ifenais.

I

23 1 Yna y milwyr, wedi
;
idd}'nt groeshoelio yr lesu, a

i gymmerasant ei ddillad ef,

ac a wnaetiiant bedair rhan,
i bob milwr ran ; a'i bais ef:
a'i bais ef oedd ddiwnîad,
wedi ei gwau o'r cwrr uchaf
tr«7ddi oll.

24 Hwythau a ddywedasant
wrth eu gilydd, Na thorrwii
hi, ond bwriwn goelbrennau
am dani, eiddo pwy fydd hi

:

S. TOAN. X3X,
fel y cyflawEÌd y3 ysgrythyr
syddyn dywedyd, Rhannas-
ant fy nülád yn eu mysg, ac
am fy mhais y bwriasant
goelbrennau. A'r niilwyr ?•

wnaethant y pethau hyn.'

2.5 S Ac yr oedd yn sefyll

wsth groes yr lesu, ei fam ef,

a chwaer ei fam ef, Mair
tnoraig Cleoplias, a Mair
Magdalen.
26 Ye lesn gan hjpny, pan
wek)dd ei fam, a'r disgybl yr
hwn? a garai efe yn sefýll ger
llaw, ai ddywedodd wrth ei

íam, ö WTaig, wele dy fab.

27 Gwedi liynny y dywed-
odd wrth y disgyl)!, Wele dy
fam. Ac o'r awr honno allan

y cymmerodd y disgybl h> i'w

gaitref.
•28 í Wedi hynny yr lesu,
yn gwyhod fod" pob peth wedi
ei orpheu weithian, fel y
cyflawnid yr ysgrythyr,a ddy-
wedodd, Y mae syched ar-

naf.

29 Yr oedd gan hynny lestr

wedi ei osod yn Uawn o
flnegr; a hwy a lanwasant
yspwng o íinegr, ac a'i shotld-

asant ynghylcli isop, ac a'i

dodasaut wrth ei enau sf.

ao Yna pan gymmeredd yr
lesn y finegr, efe a dd}'we<l-

odd, Gorphenwy<l : a clian

ogwýddo ei ben, efe a roddes
i fynu yr yspryd.
31 Yr ludúewongan hynny,

fel nad arhoai y cyrph ar y
groes ar y Sabbath, o her-
wydd ei bod yn ddarpar-wyl,
(canys mawr' ocdd y dydd
Sabbath hwnnw.)addeisyfas-
ant ar Pilat gael torri eu hes-

geiriau hwynt, a'u tynnu i

lawr.
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32 Yna y milwTT a ddaeth-

ant, ac a dorrasant esgeiriau

y cyntaf, a"r llall. yr liwn a
gToêshoeliasid gyd âg eL
ä3 Eithr 'A-edi iddynt ddy-
füd at yr lesu, pan welsant ef

wedi marw eisoes, ni thorras-

ant ei esgeiriau ef.

34 Ond UQ o"r milwyr a
wanodd ei ystlys ef â gwayw-
ffon : ac yn' y ían daeth alian
waed a d'wfr'

35 A"r hwTi a'i gwelodd, a
dystiolaethodd ; a gwir yw ei

dystiolaeth: ac efe a yr ei

fôd yn dj-wedyd gwir, fel y
credoch chwL
36 Canys y pethau h^Ti a

wnaethpwTi'd, fel y cyflawnid
yr ysgrithyr, líi thorrir as-

gwrn o hono.
37 A thrachefn, ysgrythyr

arall svdd yn dywedyd, Hy
aedrychan't ar r hwn awau-

38 í Ac ar ol h}Ti, Joseph
o Arimathea (yr hwn oedd
ddisgybl i'r lesu, eithr yn
guddiedig, rhag ofn yr ludd-
ewon) a ddeisyfodd ar Pilat,

gael tynnu i lauT gorph yr
íesu : 'a Philat a ganiattaodd
iddo. Yna y daeth efe ac a
ddug ymaittí gorph yr lesu.

39 A daeth Nicodemus hef-

nos, I ac a ddug fyrr ac aloe-

y'nghymmysg, tü a chàa

4ö yna y cymmerasant gorph
jT lesu, âc a'i rhwymasant
me^ra Uîeiniau, gj-d agarogl-
au, fe! y niae arfer yr ludd-
ewon af gladdu.
41 Ac yn y fangre Ue y croes-

. hoeliasid ef, }t oedd gardd ; a

XIX, XX.
bedd newydd yn jt ardd,

; yn jt hwn ni ddodäsid dj-n
' erioed.

!
42 Ac jTio, rha^ nesed oedd

j
darpar-tfÿî jt luddewon, am

; fod y bedd hwnnw yn agos, y
rhoddasant jt lesu.

PEX>-OD XX.
1 Mair yn rfj/od oí y betid, 3 a Phetr
he/t/d ac loan, heb wyb-d adsì/fodi

o'rlesu, 11 Yr lesu yn ymddaneosi
ilair iíasdalen, 19 ae i'tr ddisg-

yllion. 24 Aashrediniaeth a chyffes
Thomas. 30 Bod yr yserythyr la'n

ytt ädigonot í iachatodtoriatth,

YDYDD cjTitaf o'r wjih-
nos, Mair Magdalen a

ddaeth j^ bore, a hi etto yn
dywj-U, at y bedd ; ac a welodd

,
y mâen wêdi ei dj'nnu ymaith

I

üddi ar y bedd.
' 2 Yna v rhedodd hi, ac a
' ddaeth ât Simon Petr, a'r

j

disgj'bl arall jt hmi yr oedd
i jr lesu yn ei 'garu, ac' a ddy-

I

wedodd wrthynt, Uwy addyg-
1 asant jt Arglwj-dd ymaith
i o'r bedd, ac ni wyddom ni pa
le j' doda'^nt ef.

I

3 Yna Petr a aeth allan, a'r
' disgj-bl arall, a hwy a ddaeth-
ant at y bedd

;

4 Ac a reda^ant ill dau
: jTighyd: a'r disgybl arall a
redodd o'r l)laen j"n gj-nt na
Phetr, ac a ddaeth vn gjntaf
at V bedd.
5 'Ac wedi iddo grymmu, efe

a ganfu y Hieiniau wedí eu
gosod : er hjTiny nid aeth efe

i mewn.
i 6 Yna y daeth Simon Petr
jTi ei ganlyn ef, ac a aeth i

mewn i'r bedd, ac a ganfu y
;
llîeiniau wedi eu gosod

;

I
7 A'r napcjTi a fuasai am ei

ben ef, wedi ei osod, nid gyd

03 GG



â'r Uîeiniau, ond o'r neilldu
wedi ei blygu mewn lle aralL
8 Yna jraetli y disgybl arall

hefyd i mewn, yr hwn a
ddaethai yn gjaitaí al y bedd

;

ac a welodd, ac a gredodd.
9 Canys hyd yn hyn ni wydd-
eut yr ysgrythyr, fod yn
rhaid iddo gyfodi o feirw.

10 Yna y disgyblion a aeth-
ant yniaith drachefu at yr
eiddynt.
11 í Ond Mair a safodd wrth
y bedd oddi allan, yn wylo :

ac fel yr oedd hi ^n wylo, hi
a ymostyngodd i'r bedd

;

12 Ac a ganfu ddau angel
mewn gwisgoedd gwnion, }ii

eistedd, un wrth ben, -
'
--
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wrth draed y lle y dudasid yr luddewon, daeth yr lesu.

17 Yr leEU a ddywedodd
wrthi, Na chyffwrdd â mi;
oblegid ni ddyrchefais i etto
at fy Nhad: eithr dos at fy-

mrodjT, a dywed wrthynt.
Yr wyf yn dyrchafu at fy

Nhad i a'ch Tad chwithau,
a'm Duw i a'ch Duw chwi-
thau.
18 Mair Magdalen a ddaeth

ac a fynegodí.! i'r disgyblion,
weled o huni hi yr Arglwydd,
a dywedyd o hono y pethau
hyn iddi.

19 í Y'na, a hi yn hwyr y
dydd cynuf hwnnw o'r wy th-

nos, a'r drysau yn gauad lle

yr oedd y disgybhon wedi
ymgasglu ynghyd rhag ofn

corph yr lesu. 2 a safodd yn y canol, ac a

13 A hwy a ddywedasant ddywedodd wrthynt, Tang-
rthi, wTaig paliam yr wyt

;

ti yn wylo? Hithau a ddy-
3fedd i chw:
20 Ac ivedi iddo ddj^vedyd

wédodd wrtbj'nt, .Ai.m ddwj-n l hyn.efe a ddangosodd iddynt
o honynt hwy fy Arglwydd i

ymalth, ac nas'gwn pa le y
dodasant ef.

14 Ac wedi djwedyd o honi
hyn, hi a droes drach ei chefn,
ac a welodd yr lesu yn sefyll

:

ac nis gwyddai hi mai yr lesu
oedd efe.

15 Yr lesu a ddywedodd
wrthi, wraig, paham yr wj't

ti yn W7I0 ? pwy yr wyt ti yn
ei geisio î Hithau, yn tybied
mai y garddwr oedd êfe, a
ddj'wedodd wrího, Syr, os
tydi a'i dygaLst ef,dywed i mi
pa le y dodaist ef, a mjfl a'i

cymmeraf ef ymaith.
16 Yr lesu a ddywedodd

wrthi, Mair. Hithau a droes,
ac a ddywedodd wTtho, Rab-
boni; yr hyn yw dywedyd,
Athiaw.

ei ddwylaw a'i ystiys. Yna y
disgyblion a lawenychasauí
pan welsant yr Arglwydd.
21 l'na y dywedodd yr lesu
wrthynt drachefn, Tangnef-
edd i chwi : megis y danfon-
odd y Tad fi, yr wyf finnau
yn eich danfon chwi.
22 Ac wedi iddo ildywedyd
hyn, efe a ana<il(xid arnynt,
ac a ddywedodd wrtliynt,

Derbyniwch yr Yspiyd Glân.
23 Pwy bynnag y maddeu-
och eu pechodau, maddeuir
iddynt ; a'r eiddo pwy bynnag
a attalioch, hwy a attaliwyd.

24 f Eithr Thomas. un o'r

deuddeg, yr hwn a elwir Di-
dymus, nid oedd gyd â hwj-nt
pan ddaeth yr lesu.

25 Y disgyblion eraill gan
hynny a ddywedasant wrtho.
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i Ni a welsom yr Arglwydd.
Yntau addywedodd wrthynt,

j

Oni châf weled yn ei ddwy-
law ef 61 yr hoelion, a dodi fy

mys yn ôl yr hoelion, a dodi
fy Ilâw yn ei ystlys ef, ni
cliredaf n.

Ç6 ^ Ac wedi wyth niwmod
drachefn >t oedd ei ddisgybl-
ion ef i mewn,a Thomas gyd
â hwynt. Yna yr lesu'a
ddaeth, a'r drysau yn gauad,
ac a safodd yn y cauol, ac a
ddywedodd, Tanguefedd i

chwL
27 'Wedi hynny y dywe.io Id

efe wrth Tb'omas, Moes yma
dy fys, a gwel fy niv}'law ; ac
estyn dy law, a dod yn fy

ystlys: ac na fydd anghred-
adyii, ond credadyn.
28 A Thomas a attebodd ae
a ddywedodd wrtho, Fy
Arglwydd a'm Dnw.
29 Yr lesu a dd^wedodd

wrtho, Am i ti fy ngweled,
Thomas, y credaist : bendig-
edig yw y rhai ni welsaut, ac

í A llawer hefyd o ar-
^yyddion eraiU a wnaeth yr
lesu y'ngydd ei ddisgyblion,

y rhai nid ydynt ysgrifenedig
yn y Uyfr hwn.
31 Eithr y pethau hyn a

ysgrifenwyd, fel y credoch
chwi mai yr lesu yw Crist,

Mab Duw; a chan gredu, y
caffoch fywyd yn ei euw ef.

PENÎÍOD XXT.

'myn mawr ar Petr, i burthi ei rlyn
e/ a'idde/aid: lü yn ei rybuddio ef
oi /uruMlaeth. : 22 ÿn ceryddu ei

XX, XXI.
hrynrdeb ef yngttÿl Joan. ',

GWEDI y pethau hyn, yr
lesu a ymddangosodd

drachefn i'w ddisgyblion wrth
fôr Tiberias : ac fel hyn yr
ymddangosodd.
2 Yr oedd ynghyd Simon

Peir, a Thomâs yr hwn a el-

wir DidjTnus. a Nathanäel t

Cana yn Galilea, a meibion
Zebedëus, a dau eraiil

ddisgyhlion ef
3 Dywedodd Simon Petr

wrthynt, Yr wyf fl yn myned i

liysgotta. Dywedasantwrtho,
Y'r ydym ninnau hefyd yn
dyfod gyd â thi. A hwy a
aethant allan, ac a ddringas-
ant i lon^ yn y man: a'r nos
honno ni ddaUasant ddim.
4 A phan ddaeth y bore

weithian, safodd yr lesu ar y
làn : eithr y disgyblion ni
w^ddent mai yr lesu ydoedd.
5 Y'na }T Ie.su a ddywedodd

wrthynt, blant, a oes gen-
nych ddim bwyd ? Hwythau
a attebasant iddo, Nac oes.

6 Yntau a ddywedodd wrth-
ynt, Bwriwch y rhwyd i'r tu
dehau i'r Uoug, a chwi a
gewch. Hwy a fwriasant gan
hynny ; ac nì allent bellach ei

thynnu, gan y ll'iaws pysg-
od.

7 Am hynny y disgj'bl hwn-
nw yr oêdd yr lesu yn ei

gani a ddywedodd wrth Petr,
Yr Arglwj'dd yw. Yna Simon
Petr, pan glyba mai yr Ar-
glwydd oedd, a wi-egysodd ei

amwisg, (canys noeth oedd
efe.) ac a'i bw'nodd ei hun i'r

môr.
8 Eithr y disgyblion eraill

a ddaethant mewn ll'ing.



(oblegid iiid oeddyntbell oddi
wrth dir, ond megis dau càn
cufydd,) dan lusgo y rhwyd
â'r pysgod.
9 A chyn gynted ag y daeth-
ant i dir, liwy a welent dân
o farwor wedi ei osod, a
physgod wedi eu dodi arno,
a bara.
10 Yr Tesu a ddywedodd

wrthynt, Dygwch o'r pysgod
a ddaliasoch yr awrhon.
11 Simon Petr a esgynodd,

ac a dynnodd y rhwyd 1 dir,

yn llawn o bysgod mawrion,
cant a thri ar ddeg a deugain

:

ac er bod cymmaint, ni ihor-
rodd y rhwyd.
12 Yr lesu a ddywedodd
wrthynt, Deuwch, ciniawwch.
Eithr ni feiddiai neb o'r disg-

yblion ofyn iddo, 'Pwy wyt
tiî am eu bod yn gwybod
mai }T Arghvydd oedd.
13 Yna y daeth yr lesu, ac
a g}-imnerth fara, ac a'i

rhoddes iddynt, a'r pysgod yr
unmodd.
14 Y drydedd waith hon yn
awryr jTiiddangosodd yr lesu
i'w ddisgyblion, wedi iddo
gyfodi o feirw.

15 í Yna gwedi iddynt gin-
iawa, yr lesu a ddywedódd
wrth Simon Petr, Simon inah
Jona, a wyt ti yn fy ngharu i

yn fwy na'r rhai hyn ? Dy-
wedodd yntau wrtho, Ydwyf,
Arglwydd; ti a wyddost fy

mod jTi dy garu di. Dywed-
odd yntau wrtho, Portha fy

16 Efe a ddywedodd wrtho
drachefn yr ail waith, Simou
mcû) Jona, a wyt ti yn fy

ngharu i ? Dywedodd yntau
wrtho, Ydwyf, Arghvydd; ti
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a wyddost fy mod yn dy garu
di. Di-^yedodd yncau wrtho,
Bugeilia fy nefaid.
17 Efe a ddy\ved<Kld wrtho
y drydedd waith, Simon -lìutb

Jona, a wyi ti yn íy ngharu
i ? Petr a dristaodd'am iddo
ddywedyd wrtho y drydedd
waith, A wyt ti yn fy ngharu
i ? Ac efe a ddywedodd wrtlio,
Arglwydd, ti a wyddost bob
peth ; ti a wyddost fy mod i

yn dy gam dL Y'r lesu a
ddywedodd wrtho, Portha fy

nefaid.

18 Yn wir, yn -wir, meddaf
i ti, Pan oeddit ieuangc, ti

a'th wregysaist dy hun, ac a
rodiaigt lle y mynnaist : eitlir

pan elech yn hen, ti a estyiii

dy ddwylaw, ac arall a""tli

wregysa, ac a'ch arwain l!e ni
fynnit.

19 A hyn a ddywedodd efe,

gan arwyddo tnvy ba fatli

angau y gogoneddai efe
Dduw. Ac wedi iddo ddy-
wedyd hyn, efe a ddywedodd
wrtho, Canlyn fl.

20 í A Phetr a drodd, ac a
welodd y disgybl yr oedd yr
lesu yn ei garu, yn canlyn,
(yr hwn hefyd a bwTsasai ar
ei ddwyfron ef ar swpper,
ac a ddywedasai, Pwy, Ar-
glwvdd, yw jT hwn a'th frad-
ych'a di ?)

21 Pan welodd Petr hwn,
efe a ddywedo<ld wTth yr
lesu, Arglwydd, ond beth a
iima hwn ?

•22 Yr lesu a ddywedodd
WTtho, Os mynnaf iddo aros
hyd oni ddelwyf, beth yw
hynny i ti ? cantyn di fyfi.

23 Am hynny yr aeth y gair
yma allan ym mhlith y brwA-

,



yr, na fyddaiy diegybl hwniiw
farw: ac ni dd^'wedasai yr
lesu wrtho na fyddai efe
farw; oud, Os mynnaf iddo
aros hyd oni ddelw^yf, beth
yw hìjnny i ti ?

24 Hwn yw j disgybl sydd
yn tystioiaeüiu am y pethau
íiyn, ac «. y€írrifenedd y peth-

rn ACTAU, I.

au hyn ; ac ni a wyddom
fod ei dystiolaeth ef yn wir.

25 Ac y mae hefyd lawer o
bethau eraill a wnaetli yr
lesu, y rhai ped ysgrifenid
hwy bob yn un ac uu, nid
wyf yn tybied y cynhwysai y
byd y IJyfrau a ys^ifenid.

l CriH, er mwÿn parottòi ei apostoUon

i ti/eled ei ddyrchafMtef, yn ev,<as^a
kwy ynehÿd ifynydd yr òlew- wydd ;

ac yn ^orchymyn iddynt ddisgtcyl yn

Gldit; ac yn addatfr cyn. nerRmatvr

• ddyddiati. a anfm. f.fi trtiy rin-

wedd yr htim y byddi/nt yn dystion

idda «/ liyd eithafoedd y ddaear. 9
Ar ol ei ymddyrchafiad tf, y mae dait

an^el yn ett rhybttddio hwy i ymad-
tel, ae i roddi ett meddyUatí ar ei aii~

ddyfodiad tf. 12 Hu^thanfeUy yn
dychwelyd ; a chan ymrôi i tctddi, yn.

dewis Matthias yn apostol yn lle

YTRAETHAWD cyntaf
a wneuthum, Theo-

philus, am yr holl bethau a
ddechreuodd yr lesu eu
gwueuthur a'u dysgu,
2 Hyd y dydd y derbyniwyd

ef i fynu, wedi iddo trwy yr
Yspryd Glân roddi gorchy-
myníon i'r apostolion a ethol-

3 I'r rhaihefyd jTymddang-
osodd efe yn fyw wedi iddo
ddîoddef, tnvy lawer o ar-

wyddion sicr
;
gan fod yn

weledig iddynt dros ddeugain

ACTAU,
NEU
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niwrnod, a dywedyd y pethau
a berthynent i deyrnâs Dduw.
4 Ac wedi ymgynnuU gyd â
hwynt, efe a orchymynodd
iddynt nad j-madaweiit o Je-
rnsalern, eithr disgwyl am
addewid y Tad, yr hwn, e/e,

a glywsoch gennyf fi.

5 Öblegid loan yn ddîau a 1

fedyddiodd â dwfr ; ond chwl
j

a fedyddir à'r Yspryd Glân,
cyn nemmawr o ddyddiau. ;

ô Gan hynny weiii eu dyfod
hwy ynghyd, hwy a ofynasant
iddo, gan ddywedyd, Ar-

j

glwydd, ai y pryd hwn y
rhoddi drachefn y frenliin-

iaeth i Israel ?

7 Ac efe a ddywedodd WTth-

1

ynt,Nipherthynichwiwybod
!

yr amseroedd na'r prydiau, y j

rhai a osododd y Tad yn ei
j

feddiant ei hun.
j

8 Eithr chwi a dderbyniwch '

nerth yr Yspryd Glân wedi y ]

delo efe arnoch ; ac a fydd- ,

wch dystiou i mi yn Jefusa- i

lem, ac yn hoU Judea, a Sa-
|

maria, ac hyd eithaf y ddaear. i

9 Ac wedi iddo rldy«edyd y |



i i>etha»i hyn, a hwynt hwy yn
edrych, efe a ddyrchafwyd i

fynu ; a chwmmwl a'i derbyn-
iodd ef allan o'u golwg
hwynt.
10 Ac fel yr oeddynt yn
edrych yn ddyfal tu a'r nef,

ac efe yn myned i fynu,wele,
dau wr a safodd ger llaw
itldynt mewn gwisg wèn ;

11 Y rhai hefyd a ddywed-
asant, Cliwi wr o Galilea,

paham y sefwch yn edrych tu
a'r nef ? yr lesu hwn, yr hwn
a gymmerwyd i fynu oddi
wrtliych i'r nef, a ddaw felly

yn yr un mudd ag y gwelsoch
ef yn myned i'r nef.

12 Yna y troisant i Jerusa-
lem, o'r mynydd a elwir Olew-
wydd, yr hwn sydd yn agos 1

Jerusalem, se/ taith diwmod
Sabbath.
13 Ac wedi en dyfod i mewn,
hwy a aethant i fynu i oruwch-
ystafell, lle yr oedd Petr, ac
lagi), ac loan, ac Andreas,
Pliylip, a Thomas, Bartholo-
mew, a Matthew, Tago viab
Alphëus, a Simon Zelotes, a
Judas braiod lago, yn aros.

14 Y rhai hyn oll oedd yn
parhâu yn gyttûn mewn
gwe idi ac ymbil, gyd â'r

j

gwia^'edd, a Mair mam yr
lesu, a chyd â'i frodyr ef.

15 í Ac ÿn y dyddìau hyn-
ny Petr a gfododd i fynu
YTighanol y disgyblion, ac a
ddywedodd, (a nifer )t enwau
yn yr un man oedd ynghylch
ugain achant.)
16 Ba wr frodyr, yr oedd
yu rhaid cyflawni yrysgrythyr
yma a rag-ddywedodd yr Ys-
jtryd Glàu trwy enau Dafydd
Mii Judas. yr hwna fu fìaen-
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i'r rhai a ddaliasant yr
lesu :

17 Canys efe a gyfrifwyd gyd
à ni, ac a gawsai rau o'r

weinidogaeth hon.
18 A hwn a bwrcasodd faes
â gwobr anwiredd; ac wedi
ymgrogi, a dorrodd yn ei

ganol, a'i hoU ymysgaroedd
ef a dywalltwyd allan.

19 A bu hysbys hyn i holl

breswylwyr Jerusalem, hyd
oni elwir y maes hwnnw n
eu tafod priodol hwy, Acel-

I

dama, hynny yw, Maes y
gwaed.
•20 Oanys ysgi ifenwyd yn llyfr

j

y Psalnian, Byddedeidi-igfan
1 ef yn ddififaethwcli, ac na
i
bydded a drigo ynddi: a

I chymDjeredaralleiesgobaeth
i

ef.

21 Am hynny y Hiae yn rhaid,

;

o'r gwr a fu yn cyd-ymdait)i
à ni yr holl amser yr aeth yr
Arglwydd lesu i mewn ac
allan yn ein plith ni,

22 Gan dilechreu o fedydd
loan hy<i y dydd y cymmer-
wyd ef i fynu oddi wrthyra
ni, bod un o'r rhai hyn gyá â
ni yn dyst o'i adgyfodiad ef.

23 A h'wy a osodasant ddau
ger bron, Joseph, yr hwn a
enwid Barsabas. ac a gyfenwid
Justus, a Matthìas.
24A chan weddio,hwy a ddy-
wedasant, Tydi, Arglwydd,
yr hwn a wyddost galonnau
pawl), dangos pa un o'r ddau
hyn a etholaist,

25 I dderbyn rhan o'r wein-
idogaeth hon,a'r apostoliaeth,
o'rhon y cyfeiliomodd Judas,
i fyned i'w le ei hun.
2tì A h\vy a fwriasant eu
coelbrennau hwynt: ac ar



Slatthîas y syrthiodd y coel-
liren ; ac êfe a gyfrifwyd gyd
â'r un apoätol ar'ddeg.

PENNOD II.

I 1 Yr apostoHon, uedi eu UmH-i âr
Yspryd Glun, ÿn llefaru â^ amryw
dajoda»; a rhai ÿn rhyj'eddu 'o'

u

pü^d ; ac eraiit yn eu ^watu-ar:
14 a Phetr ÿn eu hargyhoeddt huy,
ac yn daneos fod yr apostolion ùn
lie/iru irwy ntrth yr Yspryd Glan ;

a bod yr lesu loedi cyfadi oddi wrth y
metrw, a dyrchafu fr nefoedd ; a
thi/tcalU hmo yr Yspryd Gìan ; ac
mai efe oedd y Messias, ^wr a irydd-
eTithwy eifodyn brofedie ean Ddu ic,

trti.-yet wyrthiau, a'i ryfeddodau, a'i
ariryddion; a chtcedi á groeshoelio,
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bod pob un yn eu clywed h\vy
yn llefani yn ei iaith ei hun.
7 Synnodd hefj-d ar bawb, a

riiyfeddu a wnaethant, gan
ddywedyd wrth eu gilydd,
Wele, onid Galileaid yw y
rhai hyn oll sydd yn IJefaru ?

8 A pha fodd yr ydym ni yn
eu clywed hwynt bob un yn
ein hiaith ein hun, yn jt hon
y'n ganed ni ?

9 i'arthiaid, a Mediaid, ac
Elamitiaid, a thrigolion Me-
sopotamia, a Judea, a Chap-
padocia, Pontus, ac Asia,
10 Phrygia, a Phamphyüa,

yr Aipht, a phartbau Libya,

j^j.
I

yr hon sydd ger llaw Cyrene,
4ly

]

a dîeithriaid o Kufeinwyr,
rhai tcedi hynny sydd yn cyttal gri

|
luddeWOn, a phroselytiaid,

ddutmoiacyneartadus Yra;ostoi. u Cretiaid, ac Arabiaid, \T

i"CrÄ/»'2:^"r yjytn ni yn eu clywed hwynt
*

I

yn llefaru yn em hiaith ni
AC wedi dyfod dydd y Pen- fawTion weithredoedd Duw.

j\. tecost, }T oeddynt hwy 1 12 A synnasant oU, ac a am-
oií yn gj'ttûu jTi yr un Ue. i

mheuasant, gan ddywedyd y
2 Ac yn ddisymrawth y I naill wrth y Uall, Beth a ail

da°th swn o'r nef, megis ' hyn fod ?

gwynt nerthol j-n rhuthro, 13 Ac eraill, gan watwar, a
ac â lanwodd jt holld he yr

,

ddj'wedasant, Llawn o win
oeddynt j-n eistedd. 1 melus ydynt.
3 Ac ymddangosodd iddjmt ' 14 í Eithr Petr, yn sefj'll

dafodau gwahanadig megis o ! gyd â"r un ar ddeg, a gyfôd-
dân, ac efe a eisteddodd ar ;

odd ei leferj'dd, ac a ddywed-
bob un o honynt.

|

odd wrthynt, Ó wr o ludd-
4 A hwj' oll a lanwyd â'r i ewon,achwiollsydd jm trigo
Yspryd Glân, ac a ddechreu- ' j'n Jerusalem, bydded hj's-

asantlefamâ thafodau eraill, i 'bysol hyn i chw'i, a chlust-
megis y rhoddes yr Ysprj'd

j

ymwraiidêwch â'm geiriau

:

iddynt ymadrodd. 15 Canys nid yw y rhai hvn
5 Ac jT oedd yn trigo jm !

j'n feddon, fel' yr dych ch'wi
Jenisalem, luddewon, gw'ÿr

j

j'n tybied ; oblegid y drydedd
bucheddol, o bob cenedl dan

i
awr'o'r dydd yw hi.

y nef.
|

16 Eithr hyn yw y peth a
6 Ac wedi myned y gair o

\
ddywedwyd trwj' yprophwyd

hyn, daeth y l'lîaws ynghyd,
i

Joel;
ac a drallodwyd, o herwydd

:
17 A bydd yn y dyddiau
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diweddaf, medd Duw, y ly- i neheulaw y mae, fel na'm
waUtaf o'm Hyspryd ar bob

]
hysgoger.

cnawd: a'ch raeibion chwi
j

26 Amhynnyyllawenychodd
a'chmerchedabrophwydant,

|
fy nghalon, ac y gorfuleddodd

a'ch gwr ieuaingc a welant
j

fy nhafod ; îe, a'm cnawd
weleiligaethau, a'ch hynaf- ! hefyd a orphwys mewn go-
gwrafreuddwydiautfreudd- 1 baiiíi:

wydion

:

-27 Am na adewi fy enaid yn
18 Ac ar fy ngwelsion ac ar ' uífern, ac na oddefi i'th Sanct

fy llaw-fonCynion y tywalltaf weled llygredigaeth.
o'm Hyspryd yn y dyddiau

;

28 Gwnaethost yn hysbys i

hynny; a hwy a brophwyd- mi fîyrdd y bywyd: ti a'm
ant: cyflawni o laweaydd â'th

19 A mi a roddaf ryfeddodau
i
wynebpryd.

yn y nef uchod, ac arwyddion 1 29 Ha wr frodyr, y mae ynn y ddaear isod; gwaed, a rhydd i mi ddywedyd yn
thân, a tharth niwg.

|
lif withych am y patriarch

20 Yr haul a droir yn dy-
|
Dafydd, ei farw ef a'i gladdu,

yllwch, a'r Iloer yn waed,
cyn i ddydd mawr ac eglur
yr Arglwydd ddyfod.
21 A bydd, pwy b^-unag a
alwo ar enw yr Arglwydd, a
fydd cailwedig.

22 Ha wr Israel, clywch y
geiriauhyn; IesuoXazareth,
gwr profedig gan Dduw yn
eich plith chwi, trwy nerth-
oedd a rhyfeddodau ac ar-

wyddion, y rhai a wnaeth

ac y mae ei feddrod ef gj'd
ni hyd y dydd hwn.
30 Am hynny, ac efe yn
brophwyd, yn gwybod dyngu
o Dduw' iddo trw'y Iw, Mai o
ffrwyth ei Iwy-nau ef o rau y
cnawd, y cyfodai efe Grist i

eistedd ar ei orseddfa ef

:

31 Ac efe yn rhag-weled, a
lefaroddam adgjfodiad Crist,

na adawyd ei enaid ef yn
uffern, ac nas gwelodd ei

Duw trivyddo ef yn eich canol gnawd ef Iygretligaeth.

;gis ag y gwyddüch
chwithaii :

|

23 Hwn, wedi ei roddi trwy
derfynedig gynghor a rhag-
wybôdaeth Duw, a gyinnier-
asoch chwi, a thnvy dilwylaw
anwir a groeshoeliasoch, ac a
laddasoch

:

24 Yr hwn a gyfododd Duw,
gan ryddhâu gofidiau angau :

canys nid oedd bosibl ei attal

ef ganddo.
2.5 Canys Dafydd sydd jn
dywedyd am dano, Rhag-
welais yr Arglwjdd ger fy

mron yn wastatl ;"canys ar fy

32 Yr lesu hwu a gyfododd
Duw i fynu ; o'r hyn yr ydym
ni oll yn dystion.
33Am hynny, wedi ei dd>Tch-
afu ef trwy ddeheulaw Duw,
ac iddo dderbyn gan y
Tad yr addewid o'r Yspryd
Glàn,efe a dywalltodd ypeth
yma yr ydych chwi yr awTRhon
ýn ei weled ac yn ei glywed.

.

34 Oblegid ni ddyrchafodd
Dafydd i'r nefoedd: ond y
mae efe yu dj-wedyd ei hun,
Yr Abglwydd a ddywedodd
wrth fy Arglwydd, Eistedd ar
fy nehenlaw.



35 Hyd ©ni osedwj'f dy elyn-

ionyn droed-faingc i'th draed,
36 Ara hynny gwybydded
hoU d Tsrael yn ddîogel,
ddarfod i Dduw wneuthur yn
Arglwyddac yn Grist, yr lesu
hwn a gioeshoeliasooii chwi.
37 H Hwythau, wedi clywed

hyn, a ddw \ s-bigw^d yn eu
calon, ac a ddy\\edasant wrth
Petr, a'r apostolion eraill,

Ha wr frodyr, betha wnawn
li?

38 A Phetr a ddywedodd
vrthynt, Edifarhêwch, a lied-

yddier pob uu o honüch yn
enw lesu Grist, er maddeu-
ant pechodau ; a cliwi a
dderbyniwch dda\ra yr Ys-
pryd (ilân.

39 Canys i chwi y mae yr
addewid, ac i'ch ]iîant, ac i

l)awb ym mhell, cynnifer ag
a ahvo yr Arglwydd ein Duw
ni atto.

40 Ac â llawer o }Tnadrodd-
ion eraill y tystiolaethodd ac
y cynghorodd efe, gan ddy-
wedyd, Ymgedwch rliag y
genhedlaeth drofaus hon.
41 TT Y'na y rhai a dderbyn-
iasant ei air efyn ewyllysgar a
fedyddiwyd ; a chwanegwyd
attyìit y dwthwTi hwnnw
ynghylch tair mil o eneidiau.
42 Ac yr oeddynt yn parhâu
yn athrawiaeth ac y'nghym-
deithas yr apostolion, ac yn
torri bara, acmewn gweddîau.
43 Ac ofn a ddaeth ar bob
enaid : a llawer o ryfeddodau
ac arwyddion a wuaethpwyd
gan yr apostoUon.
44 A'r rhai a gredent oll

oeddynt yn yr un man,a phob
peth ganddynt yn gytfredin ;

4.5 A hwy a werthasant eu
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meddÌÄnnau a'ra dâ, ac a'u
rhannasant i bawb, fel yr
oedd yr eisieu ar neb.
46 A liwy beunydd yn parhâu
yn gyttûn ya y deml, ac yn !

torri'bara ò dý i d, a gym-
merasant eu iluniaeth mewn
llawenydd a symledd calon,

|

47 Gan foü Duw, a chael
l

ffafr gan yr holl bobl. A'r
j

Arglwydd a chwanegodd '

beunydd at yr eglwys y rhai
fyddent gadwedig.



I

aniyrit, gan obeithio cael
rhyw betb ganddynt.
6 Yna y dywedodd Petr,
Arian ac aur nid oeagennyf

;

eithr yr hyn sydd geunj-f,
hynwj yr wyf yn ei roddi i ti

:

Yn enw lesii Grist o î<aza-
reth, cyfod a rhodia.
7 A chan ei gymmeryd ef
erbyn ei ddehealaw, efe a'i

cyfododd e/ i fynu ; ac yn
ebrwydd ei draed ef a'i fferau
a gaaariihílv\7d.

8 A chun neidio i fynu, efe
a safodd, ac a rodio<id, ac a
aetli gyd ä hw^nt i'r deml,
dan rodio, a neidio, a moli
Duw.
9 A'r hoU bohl a'i gwelodd

ef yn rhodio, ac yn moü
Duw.
10 Ac jT oeddynt hwy yn ei

adnabod, mai hwn oedd yr
un a eisteddai am elusen wrth
borth Prydferth y deml: a
hwy a lanwyd o fraw a syn-
nedigaeth am y peth a ddi-
gwyddasai idda
] 1 Ac fel yr oedd y cloff a

iachasid yu attal Petr ac
loan, yr holl bobl yn fraw-
ychus a gyd-redodd attynt i'r

portli a elwir Po?*íA Solomon.
12 1Í A phan welodd Petr,

efe a attebodd i'r bobl, Ha
wrlsraeliaid.beth a wnewch
chwi yii rhyfeddu am hyn?
neu beth a wnewch chwi yn
dal sylw arnoni ni, fel pe trwy
ein nerth eiu hun neu ein
duwioldeb y gwnaethem i

hwn rodio ?

13 Duw Abraham, ac Tsaac,
a Jacob, Duw ein tadau ni, a
ogoneddodd ei Fab lesu, yr
hwn a draddodasoch chwi,
ac a'i gwadasoch ger bron
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Pilat, pan farnodd efe ef i'm
oilwng yn rhydd.
14 Eithr chwi a wadasoch.

y Sanct a'r Cyfiawn, ac a
ddeisyfasoch roddi i chwî
wr Uofruddiog

;

15 A Thywysog y bywyd a
laddasoch, yr hwn a goilodd
Dnw o feirw; o'r hyn yr
ydym ni yn dystion.
16 A'i enw ef, trwy ffydd yn

ei enw ef, a nerthodd y dyn,
yma, a welwch ac a adwaen-
och chwi: a'r ffydd yr hou
sydd trwyddo ef, a roes iddo
ef yr hoU iechyd hwn yn eich
gÄ7dd chwî oll.

17 Ac yn awr, frodyr, mi a
wn mai trwy anwybod y
gwuaethoch, Taeg\ay gwnaeth:
eich pendeflgion chwi hefyd.
18 Êithr y pethau a rag-
fynegodd Duw trwy enau ei

holl brophv\-ydi, y dîoddefai
Crist, a gyflawnodd efe fel

hyn.
19 % Edifarhêwch gan hyn-

ny, a dychwelwcli , fel y dilëer
eich pechodau, pan ddelo yr
amseroedd i orphwys o olwg
yr Arglwydd

;

20 Ac yr anfono efe lesu
trrist, yr hwn a bregethwyd
o'r blaen í chwi

:

21 Yr hwn sydd raid i'r nef
ei dderbyn, hyd ainseroedd
adferiad pob peth, y rhai a
ddywedodd Duw trwy enau
ei holl sanctaidd brophwydi
erioed.

22 Canys Moses a ddywed-
odd wrth y tadau, Yr Ar-
glwydd eich Duw a gyfyd i

chwi Brophwyd o'ch brod-
yr, megis myfl: amo ef y
gwrandêwch ym mhob peth
a ddywetto wrthych.
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33 A bydd, pob enaid ni
|

5ä Yn flin gajiddjnt am eu

I
WTandawo ar y Prophw^d

i
bod hwj- yu dysgu y bobl, ac'"'

' yn pregethu trwy yr lesu yr
adgyfodiad o feirw.

hwnnw, a Iw^r-ddifethir o
blith y bobl.

24 A"'r holl brophw}-di hefyd,
o Samuel ao or rhai wêdi,
cynnifer ag a lefarasaht.

hwy a osodasant ddwy-
|

la»' amnt hwj-, ac a'u doíi-
j

asant mewn dalfa hy.l dran- 1

rág-fyiieg;isaut hefyd am a noeth : canys yr oeud hi yn !

dydd'iau li\r

25 Chwjchni yd^ch blant y
prophwydi. a'r cytümmod yr
hwn a wnaeth Duw â'n tadau
ûi.gan ddywedyd wrth A'ora-

ham, Ac ju dy had di y
bendithir holl 'dylwythau y
ddaear.
26 Duw, gwedi cyfodi ei Fab i

Ie.su, a'i hanfono'dd ef i chwi

hwyr.
4 Êithr ílawer o'r rhai a

j

gly-wsant y gair a gredasant :
i

a "rhifedi y gwr a wnaed l

ynghylch pùm mil. !

5 í A digwyddodd dran-
|

noeth ddarfúd i'w Ilywodr- í

aet'nwyr hwy, a"r hen'uriaid,
|

a'r ysgiifenyddion, ymgyn- '

null i Jerusalem,
jngyntaf,ganeichbendiihio

;

6 Ac Annas )t arch-ofifeir-
„1,...: _,.... .i_„; „..1, „„ „

: iad, a Chaiaphas, ac loan, ac
;

.\lexander, a chymmaint ag

I

oedd o genedi yr arch-oíîeir-
;

i iad. i

I

7 Ac wedi iddynt eu gosod '

i hwj yn y canol, hwy a ofyn-
]

. . „ ! asant, Tnvy ba adurdod,
^-'^«'jrfT*LÍ'"!Ì*"''r' í

neu j-m mha enw, y gwnaeth-
_._. , _' yn et eatchant e/,ae Imtn: >

OCncnwl m n .
_ |

5 icedi hynny Petr, wrth ei hoU, yn !
8 Tna Petr, Vn gyflawn O T

PENNOD IV.

r Iuáde<L>m y

dywedyd yn hÿderut, mai trtry «•ic
yr 2esu yr iaehticìd y dc^; ac mai
írt^ IeíK yn tíniç y bydä raid i

ninnau gael ìachaicdtoriaeth drasy-
tffyádol: Ì3 hici/thau yn ^rchymyn
iddo e/ ae i ìoan, na phreeethënt
mtcyach ynyr ento htcnntü: aeyneu
hy^tn htpy: 23 vr eHtcyS or hynny

n í fí-edd/o .• 31 a'Dutc,
'

Tspryd Glàn.'a ddvT\edodd
i

wrthynt, Chipychi ben-
|

naethiaid y bobl, a henuriaid
|

Israel,
j

9 Od ydys yn ein holi ni ;

heddyw am y weithred dda i

' dyn claf, se/ pa wedd yr

iy^yr/uyíleyrc^dyntt»^i*ym. i

Ìachâw-yd ef , ^ ^ . , .

ÿy**uUÿaddo,yntvstiolaethueiytü. I 10 Bydded hysbys 1 chwi
ed liono ef ev geddi hwynt : ae

{
oll, ac i bawb Ò bobl Igrael,

yneadamhäu yr egltctjs, trtcy nádi jjjai ^nì-y eUW ICSU Grist O

r:îr^^° ^"^^^'^
;

^-a^aretá yr hwn a groes-
I hoeliasoch chwi, yr hwn a

iC fel yr oeddynt yn llefaru gyfododd Duw o feirw, trwy

J\. WTih y bobl, 'jt oÉfeir- ,
hwnnw y mae hwn yn sefyU

iaid, a blaânor v deml, a'r ' yn iach ger eioh bron chwi.

Saduceaid, a ddaethant ar- 1
11 Hwn yw y maen a lyswyd

nyut hwj-;
j
gennych chwi yr adeüadwr,

sos



yr hwn a wnaed yn ben i'r 20 Canys ni allwn ni na
gongl.

'

j
ddywedom y pethau a wel-

s nid
soni ac a glywí
21 Eithr wedi eu bygwth

oes eriw arall dan y nef, wedi ' ym mhellach, hwy a'ir~goll-

ei roddi ym mhlith dynion,
i

yngasant hwy yn rh^^ddion,
trw7 yr hwn y mae yn rhaid heb gael dim i'w cospi hwyiitr
i ni"f(»d yn gadwedig. oblegid y bobl : canys yr
13 'i A phan welsant hyfder oedd pawb yn gogoneddu
Petr ac loan, a deall mai
gwr anllythyrenog ac an-
nysgedig oeddynt, hwy a
ryfeddasant ; a hwy a'a had-
\vaenent, eu bud hy gyd â'r

Tesu.

Duw am yr hyn a wnaethád.
22 Canys yr oedd y dyn
uwchlaw deugain oed, ar
yr hwn y gwnaethid yr ar-

wydd hwn o iechydwriâeth.
"" t A hwythau, we<li eu

Ac wrth weled y dyn a goUwng ymaitb, a ddaetliant
iachasid yn sefyll gyd â at yr eiddynt, ac a ddangc
hwynt. nid oedd gaiuldynt
ddim i'w ddywedyd yn erbyn
hynny.
15 Eithr wedi gorcbymyn
iddynt fyned allan o'r gyng-
horfa, hwy a ymgynghoras-

yr hoU bethaii a dily-

wedasai yr arcb-ofifeiriaid â'r

henuriaid wrthynt.
24 Hwythau pan glywsant,
o un fryd a gyfodasant eu
llef at Dduw, ac a ddywed-

16 Uan ddywedyd, Beth a 1 Duw yr hwn a wnaethost y
wnawn ni i'r dynion hyn?
canys yn ddiau arwydd
hynod a wnaed trwyddynt
hwy, hysbys i bawl> a'r sydd
yn preswylio yn Jerusalem,
ac nis galíwn ni ei wadu.
17 Eithr fel nas taener ym
mhellach ym mhhth y bobl,

gan fygwth bygythiwn hwy,
na lefaront mwyach wrth un
dyn yn yr enw hwn.
18 A "hw7 a'u galwasant
hwynt, ac a orchymynasant
iddynt nad ynganent ddim,
ac na ddysgent yn enw yr
lesu.
19 Eithr Petr ac loan a

attebasant iddynt, ac a ddy-
wedasant, Ai cyfiawn yw ger
bron Duw, wrandaw arnoch
chwi yn hytrach nag ar
Dduw, bernch chwi.

lief, a'r ddaear, a"r môr,
oU sydd ynddynt

;

25 Ye hwn trwy yr Yspryd
Glân, y'ngeiiau dy was Da-
fydd, addywedaist, Paham y
terfysgodd y cenhedloeiid, ac
y bwriadodd y bobloedd
bethau ofer ?

26 Brenhinoedd y ddae;ir a
safasant i fynu, a'r llywodr-
aethwyr a ymgasglasant
ynghyd, yn erbyn yr Ar-
glwydd, ac yn erbyn ei Grist
ef.

27 Canys mewn gwirionedd,
yn y ddinas hon yr ymgyn-
hullodd yn erbyn dy Sanct
Fab lesu, yr hwn a ennein-
iaist ti, Herod a Phontius
Pilat, gyd â'r

a phohl Israel,

28 I wneuthur pa bethau
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hj'nnag a Tagluniodd dy law
a'th gyngbor di eu gwnêuth-
m.
29 Ac yn awT, Arglwydd,

edr>-ch ar eu bygj-thion ííwy,

a cbaniattâ i'th wei.'ion
draetbu dy air di gyd â phob
hyfder

;

30 Trwy estyn o honot dy
law i iachâu, ac fel y gwneler
arwyddion a rbyfeddodau
trwÿ enw dy samctaídd Fab
lesu.
31 í Ac wedi iddynt weíldîo,
siglnyd y lle yroeddynt we<ii

ymgj"nnuU ynddo; a hwj' a
lanwyd oU o'r Yspryd Glàn,
a hwy a lefarasant air Dua'

I

yn hýderus.

I

3â A Uîaws y rhai a gredas-
ant oedd o un galon, ac nn
enaid ; ac ni ddywedodd neb

, honynt fod dint a'r a fe<ldai

yn eiddo ei bunan, eithr yr
úeild ganiidynt bob peth n
gyflfredin.

33 A'r apostolioo trwy nerth
mawr a roddasant dystiol-

aeth o adgyfodiad yr Ar-
glwydd Tesií : a gi-as inawT
oed'd arnynt hwy oll.

34 Canys nid óedd un ang-
henus jn eu plith hwy

:

oblegid cynnifer ag oedd
berclien tiroedd neu dai, a'u

gwerthasant, ac a ddygasant
werth y pethau a werthasid,
35 Ac a'u gosodasant wTth
draed yr apostolion : a rhan-
w}-d i bob un megis yr oedd
yr angen arno.

36 A Joseph, jT h^vn a gyf-

enwid Barnabas gan yr apo-
stoUon, (yr hyn o"i gy'fleithu

yw, Mab dìddanwch.) yn
Leflad, ac yn Cypriad o
genedl,

A thir ganddo, a'i gwerth-
odd, ac a ddug yr arian, ac
a'i gosododd wrth draed yr
apostolion.

PENNOD V.

1 Wedi i Ananiat a Sapphira ei

lawr'ynfeÌTiu vTth gerydd Felr, 12

liatcer H'yrthìau 14 gr cynnìjúd T r

ffydd, n y Tnae yr apostoüon yn
eaeí eu carcharu eilwaith ; 19 oc «
hynny yn caeî ei* gii'aredu ean
tmeeí, yr hwn sydd yn ercíii iddynt
Irisetha i bab ar eyhoedd :

"21

ha-ythau, tcedi iddynt hresethu feUy
yn y derml, 29 a clter bron y cynehor,
33 meum perygl sneì eu líadd

;

eithr trwy eynsh'tr Ganiaheì, cyn^-

on, yn cael eu cadw yn fy; 40 nc

eotroneddu Duvj am hynny, ac heb
'beidio ä phresethu.

EITHR rhy^ wr a'i enw
Ananîas, gyd a Bfipphira

ei WTaig, a werthodd dir,

2 Ac a ddarn-guddiodd beth

o'r gwerth, a"i wraig hefyd
o*r gyfrinach, ac a ddug r>'w
gyfràn, ac a'i gosododd wrth
draed 3 r apostolion.
3 Eithr Petr a ddywedodd,.
Ananîas, paham y Uanwodd
Satan dy galon di i ddyweil-
yd celwydd \vrth >t Yspryd
Glân, ac i ddam-guddio peth
o werth y tir ?

4 Tra yr ydoedd yn aros,

onid i ti yr oedd yn aros ? ac
wedi ei "werthu, onid oedd
yn dy feddiant di ? Paham y
gosodaist y peth hwn yn dy
galon ? ni ddywedaist ti gel-
yryád wrth ddnion, ond wrth
Dduw.
5 Ac Ananiaa, pan glybu y
geiriau hyn, a syrthiodd i

lawr, ac a drensrodd. \
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daeth ofn mawr ar bawb a

j

15 Hyd oni ddygent y rhai
glybu y pethau hyn. cleiûon allan ar hyd yr heol-
6 A'r gwr ieuaingc a gyf- ydd, a'w gosod ar welau a

odasant, ac al cymmerasant I glythau, fel o'r hyn lleiaf y
ef, ac a'í dygasant allan, ac cysgodai cysgod Petr, paìi

i'i claddasant. ddelai heibio, rai o honynt.
7 A bu megis y.spaid tair 16 X llîaws a ddaeth hefyd

awr, a'i wraig ef, lieb wybod
y peth a wnaethid, a ddaeth
i mewn.
8 A Phetr a attebodd iddi,

Dywed di i mi, Ai er cym-
maint y gwerthasoch chwi y
tir ? Hithau a ddywedodd,
lë, er cymmaint.
9 A Phetr a ddywedodd

wrthi, Pahara y cyttuna.soch
idemtio Ysprydyr Arglwydd?
wele draed y rhai a gladdas-
ant dy wr di wrth y drws, a
hwy a'th ddygant dithau

ynghyd o'r dmasoedd o am
gylch Jerusalem, gan ddwyn
rhai cleiflon, a rhai a drall-

odid gan ysprydion aflan
; y

rhai a iachâwyd oU.
17 t A'r arch-offeiriad a

gyfododd, a'r hoU rai oedd
!
gyd âg ef, yr hon yw heresi y

:
Saduceaid, ac a lauwyd o
genfigen,

i 18 Ac a ddoda-sant eu dwy-
law ar yr apostolion, ac a'u
rhoisant yu y carchar cy-
ffredin.

i
19 Eithr angel yr Arglwydd

10 A.C yn y man hi a syrth- o hyd nos a agorodd ddrysau
iodd wrth ei draed ef, ac a y càrchar, ac a'u dug hwynt
drengodd : a'r gwr ieuaingc

í allan, ac a ddywedodd,
wedi dyfod i mewu, a'i caw-

j

20 Ewch, sefwch a )leferwch
sant hi yn farw; ac wedi yn y denil wrth y bobl holl

iddynt ei dwyn hi allan, hwy I eiriau y fuchedd lion.

a'i claddasant hi yn ymyl ei

gwr.
11 A bu ofn mawr ar yr holl

[

a athrawiaethasant. Eithr
eglwys, ac ar bawb oll a ! daeth yr arch-oflfeiriad.

21 A phan glywsant, hwy a
î
aethant yn fore i'r deml, ac

glybu y pethau hyi

12 í A thrwy ddwylaw yr
apostolion ygwnaed arwj'dd-
ion a rhyfeddodau lawer ym
mhlith y bobl ; (ac yr oedd-
ynt oll yn gyttûn ym mhorth
Solomon.
13 Eithr ni feiddiai neb o'r

Ileill ymgyssyütu â hwynt:
ond y bobl oedd yn eu mawr-
hâu.
14 A chwanegwyd attynt

rai yn credu yn yr Arglwydil,
lliawa o wr a gwragedd
hefyd :)

rhai oedd gyd âg ef, ac a
i

alwasaut ynghyd y cynghor

I

a holl henuriaid piant yi

Israel, ac a ddanfonasant i'i

carchar i'w dwyn hwy ger
bron.
22 A'r sw^ddogion, pan
ddaethant, ni chawsant
hwyntynycarchar; eithrhwy
a ddycíiwelasant, ac a fyneg-

asant,
23 Gan ddywedyd, Yn wir

ni a gawsom y carchar wedi
ei gau o'r fath sicraf, a'r ceid-

waid yn sefyll allan o flaen y
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drysau: eithr pan agorasom, i

nichawsom neb i raewn. !

24 A phan glybu yr arch-
i

offeiriad, a blaenor y deml, '.

a'r olTeinaid pennaf, yr yni- l

adrodìion hyn, ammeu a
wiiaethant yn eu cylch hwy

\

beth a ddeuai o hyn.
25 Yna y daeth un, ae a
fvnegodd " iddynt, gan ddy-
edyd, Wele, y mae y g^vr

\

a ddodasoch chwi y'ngharch-
j

ar, yn sefyll yn y deml, ac yn
dvsgu V bobí
26 Yna y blaenor, gyd â'r I

swyddogion, a aeth, ac a'u

dug hwj' heb drais; oblegid

yr oedd arnynt ofn y bobl,

rhag eu Uabÿddio

;

27 Ac wedì eu dwyn, hwy
SLU gosodasant o flaen y
cynghor : a'r arch-offeiriad ä
ofynodd iddynt,
28 Gan ddywedyd, Oni orch-
ym>-nasom ni.gân orchyniyn
í chwi na athrawiaethech ýn
yr enw hwn ? ac wele, chwi a
Ìanwasoch Jerusalem â'ch
athrawiaeth, ac yr ydych yn
ewyllysio dwyn amom ni
waëdy dyn hwn.
29 í A Phetr a'r apostolion
a attebasant ac a ddywedas-
ant, Rhaid yw ufuddhâu i

Dduw yn îwj nag i ddynion.
30 Duw ein tadau ni "a gj'f-

ododd i fynu lesu, yr hwn a
ladda.soch chwi, ac a groes-
hoeliasoch ar bren.
31 Hwn a ddjTchafodd Duw

à'i ddeheulaw', yn Dywysog,
ac yn lachawdwT, i roddi
edifèinvch 1 Tsrael, a madd-
euant pechodau.
32 A nyni ydym ei dystion

ef o'r pethau hyn, a'r Ÿspryd
Glân hefyd, yr hwn a roddes

'AU, V.

Duw i'r rhaì sydd yn ufudd-
hâii iddo ef.

33 í A phan glywsant hwy
hìpmy, hwy a ffromniasant,
ac a vmgvnghorasant am eu
Uadd" hwnt.
34 Eithr rhj'w Pharisead a'i

enw Gamahêl, doctor o'r gyf-

raith, parehedig gan jt hoU
bobl, a gyfododd i fj-nu yn y
cynghor, ac a archôdd yrru
yr apostohon allan dros en-
nyd fechan

;

35 Aca ddywedodd wrthj-nt,

Ha %vr o "israel, edrj'chwch
arnoch eich hunain, pa betli

yr ydych ar fedr ei wneuthur
am y'dynion hyn.
36 Canys o flaen y dyddiau
byn cyfododd Theudas i

fyíiu, gan ddywedyd ei fod

ef ya rhyw un ; wrth yr hwn
y glyno'dd rhifedi 'o wr,
ynghylch pedwar cant: yr

.
hwn a laddwyd. a chynnifer

1 oll a ufuddhasant iddo a

j

wasgan>7d, ac a wnaed yn
ddiddym.

1
37 Ar ol hwn y cyfododd
Judasy Galilead,"yn nydiUan

ì y dreth ; ac efe a "drodd bobl
: Ìawer ar ei ol : ac yntau hefyd
a ddarfu am dano, a chyn-
nifer oll a ufuddhasant iddo
a wasganvyd.
38 Ac yr awThon meddaf i

chwi, CiHwch odih wrth y
dj-nion hyn, a gadewch idd-

ynt: oblegid os o ddynion y
mae y cynghor hwn, neu y
weith'red hon, fe a ddiddym-
mir

;

39 Eithr os o Dduw y mae,
ni ellwch chwi ei ddiddym-
mu, rhag eich cael yn ymladd
yn erbvn Duw.
40 A chyttuno âg ef a

217



Mfnaethant. Ac wedi iddynl
alw yr apostohon attynt, a'w
CTiro, hwy a orchymynasaut
idilynt na lefarent yn enw
yr lesu, ac a'u gollyDgasant
ymaith.
41 H A hwy a aethant allan
olwg y cynghor yn llawen,

ara eu cyfrif hwynt yn deil-

wng 1 ddiodcief ammharch o
achos ei enw ef.

42 A beunydd yn y deml,
ac o d i d, ni pheidiasant
â dvsgu a phregethu lesu
Grist.

PENNOD Vr.
1 Yr itpostoüon, yn chiumnÿch nai

YR ACTAÜ, V. VI.

•M hunain nm ?«/«
'iuniaeth yr tnaid,

iwydd diacontatíh

ä!

ith wýr
, e Stephan,

Uawn ff'idd ac o' r Yspryd

a naradwyddodd efe nrth ym.

, amfoòtu ynerbyn y gy/raith

,C yn y dyddiau hynny, aY
disgybHon yn aniihâu,

am ddirmygu eu gwragedd
g\veddwon'liwy yn y weinid-
ogaeth feunyddiol.
2 Yna y deiiddeg a alwasant
ynghyd y llîaws disgybhon,
ac a ddywedasant, iN'id yw
gymhesur i ni adael gair
Duw, a gwasanaethu byrdd-

3 Am hynny, frodyr, ed-
rychwch yn eich plìth am
seithwyr da eu gair, yn liawn
o'r Yspryd Glàn a doethineb,
y rhai a osodom ar hyn o
orchwyl.

4 Eithr ni a barhâwn mewn
gweddi a gweinidogaeth y
gair.

5 1Í A boddlawn fu yr ym-
adrodd gan yr holl líaws : a
hwy a etholasaiit Stephan,
gwr llawn o ffydd ac o'r

Ysbryd Glân, a Pliylip, a
Phrochorus, a Nicanor, a
Thimon, a Phamienas, a
Nicolas, proselyt o Antiochia;
6 Y rhai a osodasant hwy
ger bron yr apostolion ; ac
wedi iddynt weddîo, hwy a
ddodasant eu dwylaw arnynt
hwy.
7 A gair Duw a gynnydd-
odd ; a rhifedi y diagyblion
yn Jerusalem a amlhaôdd yn
ddirfawr, a thyrfa fawr o'r

offeiriaid a ufuddhasant i'r

írvdd.

8 Eithr Stephan, yn llawn
fiíydd a nerth, a wnaeth ry-

feddodau ac arwyddion
mawrion ym mhlith y bobl.

9 í Yna y cyfododd rhai o'r

synagog a eîwir eiddo y Li-
bertiniaid. a'r Cyreniaid, a'r

Alexandriaid, a'r rhai o Cili-

cia, ao o Asia, gan ymddadleu
â Stephan

:

10 Ac ni allent wrthwynebu
y doethineb a'r yspryd trwy
yr hwn yroedd efe yn llefaru.

11 Yna y gosodasant wr i

ddywedyd, Nyni a'i clywsom
ef yn dywedyd geiriau cabl-

aidd yn erbyn Moses a Duw.
12 Â hwy a gynhyrfasant y

bobl, a'r henuriaid, a'r ysgrif-

enyddion ; a chan ddyfod
arno, a'i cipiasant ef, ac a'i

dyga-çant i'r gynghorfa

;

13 Ac a osodasant gau-dyst-
ion, y rhai a ddywedent, Nid
yw y dyn hwn yn peidio à

218
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dywedydcabl-eiriau yii en-yn
y Ue sanctaidd hwn, a'r gjf-

raith

:

14 Canys nyni a'i clj-wsom
ef yn dywedyd, y distrywiai

yr lesu hwn o Nàzareth y lie

yma, ac y newidiai efe y de-

fodau a draddododd Moses
i ni.

15 Ac fel jT oedd jt holl rai

a eisteddent yn y cynghor yn
dal sylw arno, h'wj" a welenc
ei wj'neb ef fel wyneb angel.

PEXNOD TII.
1 Sttphan, trrth eael eennad i atleb

dansos ddarfod i Abt'iham addolt

Duv vn ìawn : a pha fodd v dewil-

odd Duw y tadau, 20ci/n ee^i Moses,

a chvn adeüadu y babeU ar deml : 37
a thustio'atthu o Mese! et hun am
Gnsi: 4á ae na pharhát y seiemo-

à n ^ .

ith yn etrrthti-yntbu ae yn
uaaa tjnet, y Cyfiatm hn-nnt':, am
yr hu-n y Thae-ddyti:edasat y pro-

phteydi y dtuai efe t'r byd. 54 fíuy
thau ar hynny yn ei labyddío ef t

fari'olaeth : ac yntau yn gorchymyn
.1 1 •_ r.'... „ y„ ^ioeddìor /mu, e

ärostynt titüy.

YX.\ y dj^vedodd yrarch-
offeiriad, A ydvw"y peth-

au hyn felly ?

2 Yntau à ddywedodd, Ha
wÿr.frodyr, a thàdau.gwrand-
ê\\ch : l3uw y gogoniant a
ymildangosod"d i'n tad Ab-
rabara, pan oedd efe ym
Mesopotamia, cyn iddo drigo
yn Charran

;

3 Ac a ddywedodd \>Ttho,

Dos allan o'th wlad, ac oddi
wrth dy dylwyth, a thyred i'r

tir a ddangos'wyf i ti.

4 Yna y daeth efe allan o
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dir y Caiiieaid, ac y preswyl-
ioddyn Charran: acoddiyno,
wedi marw ei dad, efe a'i

symraudodd ef i'rtir yraa, yn
yr hwn yr ydych chwi yn
preswylio yr awrhon.
5 Ac ni roes iddo etifedd-

iaeth y nddo, na ddo led troed;
ac efe a addawodd ei roddi
iddo i'w feddiannu, ac i'w

had ar ei ol, pryd nad oedd
plentyn iddo.
6 A Duw a lefarodd fel hj-n ;

Dy had diafyddymdeithydd
mewngwlad ddieithr, a hwy
a'i caethiwant ef, ac a'i drj'g-

ant. bedwar càn mlynedd.
7 Eithr y genedl "yr hon a

wasar.aettiant hwj', a famaf
fl, medil Dnw : ac wedi hyn-
ny y deuaiit allan, ac â'm
gwasanaethant i yn y Ue
hwn.
8 Ac efe a roddes iddo gj'f-

ammod yr enwaediad. Felly
^ò/'a/iamagenhedlodd Isaac,
acaenwaedodd arnoyrw^th-
fed dydd : ac Isaac a genhedl-

odd Jacob ; a Jacob a gen-
hedlodd y deuddeg patriarch.

9 A'r patrieirch, gan gen-
fìgeiinu, a werthasant Joseph
i'r Aipht : ond yr oedd Duw
gyA âg ef,

10 Ac a'i hachubodd ef o'i

holl orthrymderau, ac a roes
iddo hawddgarwch a doeth-
ineh y'ngolwg Pharaoh
brenhin jt Aipht ; ac efe a'i

gosododd ef yn Ilywodraeth-
wr ar yr Aip'ht, ac ar ei hol!

d.
il Ac fe ddaeth newTn dros
hoU dir jT Aipht a Cliariaan.

a gorthrj-mder mawr; a'n

tadau ni chawsanl luniaetli.

12 Ond pan glybu Jacob fod



d yn >t Aipht, efe % anfon-
odd ein taUau ni allan yn
gyntaf.
13 A'r ail waith yr adnabu-
wyd Joseph gan ei frodyr ; a
chenedl Joseph a aeth yn
hyshys i Pharaoh.
14 Yna yr anfonodd Joseph,

ac a gyrchodd ei dad Jacob,
a'i holl genedl, pymtheg en-
aid a thri ugain.
15 Felly yr aeth Jacob i

waered i'r Aipht, ac afa fanv,
efe a'n tadau hefyd.
16 A hwy a symmudw7d i

Sichem, ac a ddodw-j-d yn y
bedd a brjiiasai Abraham er
arian gan feibion Emmor tad
Sichem.
17 A phan nesaodd amser

yr addewid, yr hwn a dyng-
a.sai Duw i Àbraham, y bobl
a gynnyddodd ac a amlhaodd
yn yr Âipht,
18 Hyd oni chyfododd bren-
hin arall, yr hwn nid adwaen-
ai mo Joseph.
19 Hwn a fu ddichellgar
wTth ein cenedl ni, ac a
ddrygodd ein tadau, gan beri

iddynt fwrw allan eu plant,

fel na eppiUent.
20 Ar r hwn amser y gan-
wyd Moses ; ac efe oedd dlws
i Ì)duw, ac a fagw^d dri mis
yn nh ei dad.
21 Ac wedi ei îwrw ef allan.

merch Pharaoh a'i cyfododd

YR ACTAU, VII.
gaJon ef

;
weled

23 A Moses oedd ddysgedig gan ddyicedyd.

ef ymwel
frodyrplant yr Israel.

24 A phan welodd efe un \ti

cael cam, efe a'i hamddiflfyn-
odd e/, ac a ddîalodd gani yr
hwn, a orthrymmid, gan daro
yr AiphtwT.
25 Ac efe a dybiodd fod ei

frodyr yn deall", fod Duw yn
rhoddi iachawdwriaeth idd-
ynt trwy ei law ef; eithr
hwynt-hwy ni ddeallasant.
26 A1- ddd nesaf yr ym-
ddangosodd efe iddynt, a hwy
yn j-mrafaeli&^ac a'uhannog-
odd hwynt i heddychu, gan
ddywedyd, Ha wr, brod-
yi ydych chwi ; paham y
gwnewch gam â'ch gilydd ?

27 Ond yr hwri oedd yn
gwneuthur cam â"i gymmyd-
og, a'i cilgwthiodd ef, gan
ddywedyd, Pwt a'th osododd
di yn llywodrâethwr ac yn
famwT arnom ni ?

28 A leddi di íì, y modd y
Ileddaist yr Aiphtiwr ddoe ?

29 A Mo'ses a flfodd ar y gair
hwTi, ac a fu ddîeithr yn nhir
Madian ; Ue y cenhedlodd
efe ddau o feibion.

30 Ac wedicyflawnideugain
mlynedd, yr ymddangosodd
iddo yn anialwch mynydd
Sina, angel yr Arglwydd
mewn fflam dân mewn peith.
31 A 3Ioses, pan welodd, a

fu ryfedd ganddo y golwg : a
phan nesaodd i j-styried,

daeth Ilef yr Arglwydd atto,

yn holl ddoetliineh yr Aipht-
iaid, ac oedd nerthol mewn
geiriau ac mewn gweithred-
oedd.
23 A phan oedd efe yn llawTi

deugain mlwydd oed, daeth

32 Myfl yw Duw dy dadau,
Duw Abraham, a Duw Isaac,

a Duw Jaoob. A Moses, w
niyned yn ddychrynedig, ni

feíddiai ystyrièd.

33 Yna y dywedodd >t Ar-



glwydd WTtho, Dattod dy
esgidiau oddi &m dy draed

;

canys y lle yr wyt jii sefylí

ynddo sydd dir sanctaidd.
34 Gan weled y gwelaia
ddrygtydfy mhobl y rhai sydd
yn yr Aipht, a mi a glywais
eu griddfan, ac a ddisgynais
i'w g\rared hwy. Ac yn awr
tyred, mi a'th anfonaf di i'r

Aipht,
35 Y Moses yma, yr hwn a
wrthodasant hwy, gan ddy-
wedyd, Pwy a'th osododd di

yn Ilywodraethwr ac yn farn-
wr ? hwn a anfonodd Duw yn
llywydd ac yn waredwT, try
law yr angel, jt hwn a ym-
ddangosodd iddo yn y berth.
36 Hwn a'u liarweiniodd
hwynt allan, gan wneuthur
rhyfeddodau ac arwyddion jtî

nhir yr Aipht, ac ýn y raôr
coch, ac yn y difiíaethwch
ddeugain mlynedd.
37 ì Hwn ywy Moses addy-
wedoíld i feibion Israel, Pro-
phwyd a gj'fyd yr Arglwydd
eich Duw i chwi o'ch brodyr
fel myü : arno ef y gwrand-
êwch.
38 HwTi yw efe a fu yn yr
eglwys yn y diíTaethwch, gyd
à'r angela ymddiddanodd âg
ef ym mynydd Sina, ac â'n
tadau ni ; yr liwn a dderbyn-
iodd ymadroddion bywiol i'w
rhod'ii i ni.

39 Yr hwn ni fjTinai ein
tadau fod yn ufiidd iddo,
eithr ciIgNrthìasant e/, a throi-
sant yn eu calonnau i'r

Aipht,
40 Gan ddyw'edyd wrth
Aaron, Gwnaini dduwiau i'n

blaenori : oblegid y Mosea
yma, yr hwn a'n dug ni allan
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o dir yr Aipht, ni wyddom ni

beth a ddigwyddodd iddo.

41 A hwy a ATiaethant lo yn
y dyddiau hynny, ac a offrjTii-

ma.sa.nt aberthi'r eilun, ac a
ymlawenhasant y'ngweith-
redoedd eu dwylaw eu hun.
42 Yna y trodd Duw, ac a'u

rhoddes hwy i fynu i wasan-
aethu llu y uef ; fel y mae yn
ysgrifenedig yn llyfr y pro-
phwydî,A •offrjmmasoch i mi
laddedigion ac aberthau
ddeugain mlynedd yn yr
anialwch, chwi t Israel ?

43 A ch^^'i a gymmerasoch
babell Jîoloch, a seren eich
duw Remphan, lluniau y
rhai a wnaethoch i'w haddoli

:

minnau a'ch symmudaf chwi
tu hwnt 1 BabUon.
44 Tabernacl y dystiolaeth
oedd ym mhlith ein tadau yn
jT anialwch, fel y gorchy-
mynasai jt hwn a ddywedai
wrth Moses, am ei wneuthur
«f yn ol y portreiad a
welsai.

45 Yrh^TO a ddarfu i'n tadau
ni ei gymmerj-d, a'i ddwyn i

mewn gyd âg lasu i berchen-
nogaeth y Cenhedloedd, y
rhai a yrrodd Duw allan o
flaen ein tada'U, hyd yn nydd-
iau Dafydd

;

46 Yr hwn a gafodd ffafr ger
bron Duw, ac a ddymunodd
gael tabernacl i Ddùw Jacob.
47 Eithr Solomon a adeilad-
odd d iddo ef.

48 Ond nid yw y Gonichaf
yn trigo mewn temlau o waith
dwylaw; fel y mae y pro-
phwyd yn dywedyd,
49 Ý nef ÿw fy ngorsedd-

faingc, a'r ddaear ÿw troed-
faingc fy nhraed. Pa d a
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adeiledwch i mi? medd yr
Arglwydd; neu pa le fydd
i'm gorpliwysfa i î

50 Ünid fý llaw i a \vnaeth
hyn oll ?

51 'í Ohwi rai g^vàr-gaied, a
dîenwaededig o galon ac o
glustiau, yr ydych chwi yu
wastad yn gwrthwynebu yr
Ysprj'd Glân: megis eich
tadau, felly chwithau.
52 Pa un o'r prophwT^di ni
ddarfu i'ch tadau chwi ei

erlid? a hwy a laddasant y
rliai oedd yn rhag-fynegi dy-
fodiad y Cyflawn, i r hwn yr
awrhon y buoch chwi frad-
W7r a Uofruddion

:

53 Y rhai a dderbyniasoch y
gyfraith trwy drefniad angel-
ion, ac nis cadwasocli.
54 lí A phan glywsant hwy
y pethau hyn, hwy a tfrom-
masant yn eu calonnau, ac
a ysgyruygasant ddannedd
arno.
55 Ac efe, yn gyflawn o'r

Ysbryd Glûn, a edrychodd yn
ddyfal tu a'r nef ; ac a welodd
ogoniant Duw, a"r Tesu yn
sefyll ar ddeheulaw Duw.
56 Ac efe a ddywedodd,
Wele, mi a welaf y nefoedd
yu agored, a Mab y dyn yn
sefyll ar ddeheulaw Duw.
57 Yna y gwaeddasant â llef

uchel,ac a gaua,saut eu clust-

iau, ac a ruthrasant yn un-
fryd arno,
58 Ac a'i bwriasant allan o'r

ddinas, ac a't llabyddiasant

:

a'r tystion a ddodasant eu
diUad wrth draed dyn ieu-

angc a elwid SauL
59 A hwy a labyddiasant
Stephan, ac efe yn galw ar
Dduw, ac yn dywedyd, Ar-

,
vn. viir.

glwydd lesu derbvn fy ys-
pryd.
60 Ac efe a ostyngodd ar ei

liniau, ac a lefodd â Ilef

uchel, Arglwydd, na ddod y
pechod hwn yn eu herbyn.
Ac wedi iddo ddywedyd hyn,
efe a hunodd.

PEXNOD TITI.
1 Yr ee^lwys, o aches yr erlid t/n Jtru.
taíent, wedi ei phlannu yn Samaria,
6 ÌTwy waiíh Phyfíp y d'iacm ; yr
hìim a bre^ethodd, ac a umaeth wyrih.

mawr ym mysff y bobi. 14 Fetr ac
loan yn dyj'od i gadamhdu ac i

chtianegu yr eelwys, ean roddt yr
Yspri/d Ola'n trtiy tceddi ac arddòd-
iad dtuylaw: 18 a Sitnm tjn cetsio

prynu y ci)ffelyb atidurdod eanddynt;
20 a Phetr yn ei i^eryddu tf yn doU
ain ei ragrith a' i gybydd.dod, ac yn
ei anno^ ef . edifarhdu ; 25 ac yn
dychuielyd i Jertua/em, gan bre^thu
gair yr Ar^ltoyäd, efe ac loan. 2<à

^neel yn anfon Phyltpi ddysgu ac
ifedyddio yr eunuch o Ethtopia.

ASAUL oedd yn cyttuno
i'w ladd ef. A bu yu y

dyddiau hynny erlid mawr ar
yr eglwys oedd yn Jerusa-
lem: a phawb a wasgarwyd
ar hyd gwledydd Judea a
Samaria, ond yr apostoüon.
2 A gwr bucheddol a ddyg-
asant Stephan t'ti- gladdu', ac
a wnaetliant alar mawr am
dano ef.

3 Eithr Saul oedd yn an-
rheithio yr eglwjs, gan fyned
i mewn i bob t, a chan íusgo
allan wr a gwragedd, efe a'w

rhoddes y'ngharchar.
4 A'r rhai a wasgarasid a
dramwyasani.gan bregethu y
gair.

5 Yna PhyHp a aeth i
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waered i ddinas Samaria, ac

a bregethodd Grist iddynt.

6 A'r bobl yn gj'ttûn a ddal-

iodd ar y pethau a ddywedid
gan PhyUp, wrth glÿwed o
honyul, a gweled yr arwydd-
ion yr oedd efe yn eu
gwneûthur.
7 Canysysprydion aflan, gan

lefain â ílef uchel, a aethant
allan o lawer a berchiinnogid
ganddynt ; a llawer yn gleif-

ion o'r parlys, ac yn gloíflon,

a iachàwyd,
S Ac yr oedd llawenydd
niawT yn y ddinas honno.
9 Eithr rhj^y wt a'i enw
Simon, oedd o'r blaen yn y
ddinas yn sw^no ac yn hudo
pobl Samaria, gan ddywedyd
ei fod ef ei huu yn riiyw un

10 Ar yr h-\vn yr oedd pawb,
o'r Ueiaf hyd y mwyaf, yn
g^vrandaw, ' gan ddy^yedyd,
Mawr allu Duw yvf hwn.
11 Ac yr oeddynt a'u coel

arno, o herwydd" iddo dalra
o amser eu hudo hwy ä
swynion.
12 Eithr pan gredasant i

Phylip, yn pregethu y pethau
a bêrthynent i deyrnasDduw,
ac i enw lesu Grist, hwy a
fedyddiwyd, yn wr ac yn
wragedd.
13 A Simon yntau hefyd a
gredodd : ac wëdi ei fedyddio,
a lynodd wrth Phyl'ip ; a
synnodd arno wrth weled
yr arwyddion a'r nerthoedd
mawrion a wneid.
14 í A phan glybu yr apo-

Btolion yn Jeru.íalem, dder-
byn o Samaria air Duw, hwy
a anfonasant attynt Petr ac
loan

:

ATT, vin.
1.5 Y rhaj wedi eu dyfod i

waered, a weddiasant dros-
tvnt, ar iddynt dderbyn yr
Ýspryd Glân.
16 (Canys etto nid oedd efe
wedi syrthio ar neb o honynt

;

ond yr oeddynt yn unig edi
eu bedyddio yn enw yr Ar-
glwydd lesu.)

17 Yna hwy a ddoda-iant eu
dwylaw arnynt, a hwy a
dderbyniasaut yr Yspryd
Glân.
18 A phan welodd Simon
mai trwy osodiad dwylaw yr
apostolion y rhoddid yr Ys-
pryd Glàn, efe a gynnygiodd
iddynt arian,
19 Gan ddywedyd, Rhodd-
wch i minnau hefj'd yr awd-
urdod hon, fel ar bwy bynnag
y gosodwyf fy nwylaw, y der-
bynio efe yr Yspryd Glân.
20 Eithr Petr a ddywedodd
wrtho, Bydded dy arian gyd
â thi i ddistryw, am i ti dyb-
ied y meddiennir dawn Duw
trwy arian.

21 Nid oes i ti na rhan na
chyfran yn y gorchwyl hwn

:

canys nid yw dy galou di yn
uniawn ger bron Duw.
22 Edifarhâ gan hynny am
dy ddrygioni hwn, a gweddia
Dduw, a faddeuir i ti feddyl-
fryd dy galon.
2.3 Canys mi a'th welafmewn

bustl chwerwder, ac meum
rh^\ymedigaeth anwiredd.
24 A Simon a attehodd ac a
ddywedodd, Gweddîwch chwi
drosof fl at yr Arglwydd, feî

na ddêl dim arnaf o'r pethau
a ddj'wedasoch.
25 Ac wedi iddynt dystiol-

aethu a Uefaru gair yr Ar-
glwydd, hwy a ddychwelasaut
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i Jerusalem, ac a bregethas-
ant yr efengyl yn llawer o
bentrefl y SamariaicL
26 í Ac angel yr Arglwydd
a lefarodd wrth PhyUp, gan
ddywedyd, Cyfod, a dos tu
a'r dehau, i'r fifordd sydd yn
myned i waered o Jerusalem
i Gaza, yr hoa sydd anghy-
fannedd.
27 Ac efe a gyfododd, ac a

aeth. Ac wele, gwr o Ethi-
opia, eunuch galluog dan
Candace brenhines yr Ethi-
opiaid, yr hwn oedd arei holl

drysor hi, yr hwn a ddaethai
i Jerusalem i addoli

;

23 Ac oedd yu dychwelyd,
ac yn eistedd yn ei gerbyd,
ac yn darileu y prophwycí
Esaías.

29 A dywedodd }t Tspryd
\nth Phylip, Pos yn nês, a
glýn wrth y cerbyd yma.
30 A Phylip a redodd atto,

ac a'i clybu ef yn darllen y
prophwyd Esaias ; ac a ddy-
wedodd, A wyt ti yn deall y
pethau yr wy t yn eu darllen ?

31 Ac efe a ddywedodd, Pa
fodd y gallaf, oddi eithr i ryw
un fy nghyfarwyddo i?, Ac
efe a ddymunodd ar Phylip
ddyfod i fynu, ac eistedd gyd
âgef.
32 A'r Ile o'r ysgrythyr yr
oedd efe yn ei ddarllen, oedd
hwn, Fel dafad i'r Iladdfa yr
arweiniw^d ef ; ac fel oen ger
bron ei gneiflwr yn fud, felly

nid agorodd efe ei enau

;

33 Yn ei ostyngiad, ei fam
ef a dynnwyd ymaith : eithr
pwy a draethaei genhedlaeth
ef ? oblegid dygir ei fywyd ef

oddi ar y ddaear.
34 A'r eunuch a attebodd

, vni, i.^

Phylip, ac a ddywedodd, At-
tolwg i ti, am bwy y mae y
prophwyd ya dywedyd hyn ?

am dano ei hun, ai am ryw
un arall ?

35 A Phylip a agorodd ei

enau, ac a ddechreuodd ar yr
ysgrythyr honno, ac a breg-
ethodd iddo yr lesu.
36 Ac fel yr oeddynt yn
myned ar hyd y fl'ordd, hwy
a ddaethant at ryw ddwfr.
A'r eunuch a ddywedodd,
Wele ddwfr; beth sydd yn
lluddias fy medyddio ?

37 A Phylip a ddywedodd,
Os \v7t ti yn credu â'th lioU '

galon, fe a ellir. Ac efe a
attebodd ac a ddywedodd,
Yr wyf yn credu fod lesu
Grist yn Fab Duw.
38 Ac efe a orchymynodd

sefyll o'r cerbyd: a hwy a
aethaut i waered ill dau i'r .

dwfr, Phylip a'r eunuch ; ac
efe a'i bedyddlodd ef.

39 A phan ddaethant i fynu
o'r dwfr, Y'spryd yr Arglwydd
a gipiodd Phylip ymaith, ac
ni welodd yr eunuch ef mwy-
ach : ac efe a aeth ar hyd ei (

ffurdd ei hun yn llawen.
40 Eithr Phylip a gaed yn
Azotus : a chan dramwy, efe

'

a efengylodd ym mhob dinas ,

hyd oni ddaeth efe i Cesarea.

PENNOD TX.
I

1 Saul ÿn myned i Damascus ; rí
|

daro e/ i lawr ir ddaear : 10 a' i I

fod yn apostol;

yddio

29 ar Groesuyr hrfyd; yntau yn '

d'iangcìhag y ddwy hUàd. 31 Yr^

teUcysi yn cael Uonyddu-ch.
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ASAUL etto yn chwythu I 10 í Ac yr oedd rhyw ddis-
bygythiau a chelanedd ! gybl yn ÍJamascns, a"i enw

yn erbyn disgyblion yr Ar- Ananîas : a'r Arglwydd a
glwydd, a aeth at yr arch- ddywedodd wrtho ef mewn
offeìriaid, ' gweledigaeth, Ananias. Yn-
2 Ac a ddeisyfodd ganddo tau a ddywedodd, Wele fi,

lythyrau i Dàmascus, at y |
Arglwydd.

synagogau ; fcl os cai efe neb ^
'n * 'r a r

o'r ffordd hon. na gwr na
gwTagedd,y gallaiefe eu áwyn
hwy yn rhwym i Jerusalem.
3 Ac fel }'r oedd efe yn
ymdaith, bu iddo ddyfod yn
ágos i Damascus : ac 'yn ddi-

symmwth llewj'rchodd o'i

amgylch oleuni o"r net
4 Ac efe a syrthiodd ar y
ddaear, ac a glybu lais yn
dywedyd wrtho, Saul, Saul,
pahara yr wyt yn fy erlid i ?

5 Yntäu a ddywedodd, Pwy
wyt ti, Arglwydd ? A'r Ar-

j

faint o ddrj'gau â wnaeth
glwydd a ddywedodd, Myfi i i'th saint dì yn Jerusalem
yw lesu, yr hwn yr W7t ti n ' ^' *

11 A'r Arglwydd a ddywed-
odd wrtho, Cyfod, a do3 i'r

heol a elwir L'niawn, a chais
yn nh Judas un a'i enw
Saul, o Tarsus : canys, wele,

y mae yn gweddio

;

12 Ac efe a welodd mewn
g^yeledigaeth wr a'i enw
Ananias yn dyfod i mewn, ac
yn dodi 'ei lâw arno, fel y
gwelai eilwaith.

13 Yna yr attebodd Ananîas,
Arglwydd, mi a glywau!

gan lawer am y gwr hwn.

yn erbyn y symbylau.
6 Yntau gan grynu, ac a
braw amo, a ddywedodd,
ArglwTdd, beth a fynni di i

mi ei'wneuthur? A'r Ar-
glw^dd a ddijwedodd wTtho,

offeiriaid, i rwymo pawb sydd
yn galw ar dy enw di.
'
15 A dywedodd yr Arglwydd

wTtho, Dos ymaith : canys y
mae hwn yn llestr etholedig

ddwyn fy enw ger
Cyfod, a dos i'r ddinas, ac fe

j

bron y Cenhedloedd, a bren-
a ddywedir i ti pa beth sydd i hinoe'dd, a phlant IsraeL
raid i ti ei wneuthur.

i
16 Canys myfl a ddangosaf

7 A'r gwr oedd yn cyd- i iddo pa bet'hau eu maint
deithio âg ef a safa-sant yn sydd raid iddo ef eu dîoddef
fud, gan giywed y llais, ac e'r mwyn fy enw i.

heb weled neb.
8 A Saul a gjfododd oddi ar
y ddaear : a phan agorwyd ei

lygaid, ni welai efe 'neb:
eithr hwy a"i tywysasant ef
erbyn ei law, aë a''t dygasant
e/i mewn i Damascus.
9 Ac efe a fu dridiau heb
weled, ac ni
bwj'tta nac yfed.

Ac Ananîas a aeth ym-
ailh, ac a aeth i niewri i'r

t ; ac wedi dodi ei ddwylaw
arno, efe a ddy\vedodd, Y
brawd Saul, yr Arglwydd a'm
hanfonodd i, (lesu yr hwn a
ymddangosodd i ti ar y ffordd
'"

daethost,) fel y gwelych
niaeth na ; drachefn. ac y'th Ìanwer â'r !

! Yspryd Glân.



18 Ac yn ehre^dd y syrth-

iodd oddi wrth ei lygaid ef
megis cèn : ac efe a gafodd ei

olw'g yn y man ; ac e/e a
gyfododd ac a fedyddiwyd.
19 Ac wedi iddo gymmeryd
bwyd, efe a gryfhaodd. A bu
Saûl gyd â'r disgj'blion oedd
yn Damascus dalm o ddydd-
lau.

20 Ac yn ebnvydd yn y
synagogau efe a bregethodd
Grist, niai efe yw Mab Duw.
21 A phawb a'r a'i clybu e/,

a synnasant, ac a ddywedas-
ant, Onid hwn yw yr un oedd
yn difetba yn Jerusalem y
rhai a alwent ar yr enw hwn,
ac a ddaeth yma er mwyn
hyn, fel y dygai hwj'nt yn
rhwym at yr arch-offeiriaid ?

22 Eithr Saul a gynnyddodd
fwyfwy o nerth, ac a orch-
fygodd yr luddewon oedd yn
preswyUo yn Damascus, gan
gadarnhâu mai hwn yw y
Crist.

23 f Ac wedi cyflawni llawer
o ddyddiau, cyd-ymgynghor-
odd yr luddewon i'w ladd ef.

24 Eithr eu cyd-fwriad hwy
a wybuwyd gan Saul : a hwy
a ddisgwyhasant y pyrth
ddydd a nos, i'w ladd ef.

2.5 Yna y disgyblion a'u
cymmerasant ef o hyd nos,
ac a'i gollyngasant i waered
dros y mur mewn basged.
20 A Saul, wedi ei ddyfod i

Jerusaleni, a geisiodd ym-
wasgu â'r disgyblion ; ac yr
oeddynt oll yn ei ofni ef, hèb
gredu ei fod ef yn ddisgyl)!.

27 Eithr Bamabas a'i cym-
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yr Arglwydd ar y ffordd, ac
ymddiddan o hono âg ef, ac
mor hf a fuasai efe yn
Damascus yn enw yr lesu.
28 Ac yr oedd efe gyd â
hwynt, yn myned i inewn ac
yn myned allan, yn Jeru-
salem.
29 A chan fod yn hf yn
enw yr Arglwydd lesu, efè a
lefarodd ac a ymddadleuodd
yn erbyn y Groegiaid ; a hwy
a geisiasant ei ladd ef.

30 A'r brodyr, pan w^buant,
a'i dygasant ef i waered i

Cesarea, ac a'i hanfonasant
ef ymaith i Tarsus.
31 Yna yr eglwysi tnvy hoU
Judea, a Gahlea, a Samaria,
a gawsant heddwch, ac a
adeiladwyd ; a chan rodio yn
ofn yr Arglwydd, ac yn
niddanwch yr Ysbryd Glân,
hwy a amlliâwyd.
32 1Í A bu, a Phetr yn
tramwy trwy yr holl wMyM,
iddo ddyfod i waered at y
saint hefyd y rhai oedd yn
trigo yn Lda.
33 Ac efe a gafodd yno ryw
ddyn a'i enw Aeneas, er ys

wyth mlynedd yn gorwedd
ar wely, yr hwn oedd glaf o"r

parlys.

34 A Phetr a ddywedodd
wrtho, Aeneas, y mae lesu
Gristyn dy iachâudi : cyfod,-

a chyweiria dy wely. Ac efe

a gyfododd yiî ebrwydil.
3.5 A phawb a'r bedd yn

preswylio yn Lýda a Saron
a'i gwelsant ef, ac a ymchwel-
asant at yr Arglwydd.
36 1 Ac yn Jop^a yr oedd
rhyw ddisgyWes a'i henw
Tabitha, (yr hon os cyfìeithir

a elwir Dorcas :) hon oefid yn



llawn o weithredoedd da ac
elusenaa, y rhai a wnaethai
hi.

37 A digrw^ddodd yn y dydd-
!au hynny iddi fed yn glaf, a
marw: ac wedi iddyut ei

golchi, hvry a'i dodasant hi

mewn Uofft.

38 Ac o herwydd bod Lda
yn agoä i Joppa, y disgyblion
a glywsant fod Petr yno ; ac
a anfonasant ddau wr atto ef,

gan ddeisyf nad oedai ddyfod
hyd attynt h\vy.

39 A Phetr a gyfododd, ac a
aeth gyd â hwyut Ac wedi
ei ddyfod, hwy a'i dygasant
efi fynu i'r Uofift : a'r hoU
wragedd gweddwon a safasant
yn ei ymyl ef yn wylo, ac yn
dangos y peisiau a'r gwisg-
oedd a wnaethai Dorcas tra

yr ydoedd hi gyd â hwynt.
40 EithrPetr, wedieubwrw
hwy i gyd alian, a dodi ei

liniau ar îawr, a weddîodd;
a chan droi at y corph, a
ddywedodd, Tabitha, cyfod.

A hi a agorodd ei Uygaid ; a
phan welodd hi Petr, hi a
gododd yn ei heistedd.
41 Ac efe a roddodd ei law

iddi, ac a'i cyfododd hi i fynu.
Ac wedi galw y saint a'r

gwragedd gweddwon, e/e a'i

gosododd hi gerbron yn fyw.
42 A hysbys fu try holi

Joppa ; a Iläwer a gredasant
yn yr Arglwydd.
43 A bu iddo aros yn Joppa
lawer o ddyddiau gjd âg un
Simon, barcer.

PENNOD X.
1 Comelius, ficr defottimol, 5 wrth
orchymt/n an^ei, yn danfon i eyrchn
Petr: 11 yntau, trwy nctledisatth,

1 5, '20, n ddysgir na áäi'ystyrni mo'r
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Crist i CorneliO!

arnynt ; 48 a'u bedyddio hi

YR oedd rhy^v wt yn Ce-
sarea, a'i euw CorneUus, '

canwriad o'r fyddin a elwid
yr Italaidd

;

2 Gwr defosiynol, acyn ofni
Duw, ynghyd â'i hoU dj-, ac
yn gwneuthur llawer o elus-

enau i'r bobl, ac yn gweddio
Duw yn wastadoL
3 Efe a welodd mewn gwel-
edigaeth yn eglur, ynghylch
y nawfed awr o"r dydd, angel
Duw yn dyfod i mewn atto,

ac yn dywedyd wrtho, Cor-
uelíus.

4 Ac wedi iddo grafifu amo,
a myned yn ofnus, efe a ddy-
wedodd, Beth sydd, Ar-
glwydd? Acefeaddywedodd
wrtho, Dy weddiau di a'th

elusenau a ddyrchafasant yn
goflfadwriaeth ger bron Duw.
5 Ac yn awr anfon wr i

Joppa, a gyrr am Simon, yr
hwn a gyfeuwir Petr

:

6 Y mae efe yn lletta gyd
âg un Simon, barcer; t yr
hwn sydd wrth y mór : efe a
ddywed i ti pa beth sydd raid
i ti ei wneuthur.
7 A phan ymadawodd jt

angel oedd yn ymddiddan â
CorneUus, e"fe a alwodd ar
ddau o dyh»'->'th ei d, a
müwr defo.-iynol o'r rhai oedd
ynarosgyd àg ef:

8 Ac wedi iddo fynegi idd-

ynt y cwbl, efe a'uhanfonodd
hwynt i Joppa.
9 í A thrannoeth, fel yr
oeddynt hwy yn ynideithio,
ac yn nesâu at y ddinas, Petr
a aeth i fynu ar y t i wedd-



îo, ynghylch y chweched
awr.
10 Ac fe ddaeth arno newyn
mawr, ac efe a chwennychai
gael bwyd. Ac a hwyut yn
parottôi iddo, fe syrthiodd
arno lewyg

:

11 Àc efe a welai y nef yn
agored, a rhyw lestr yn disgyn
arno, fel Ilen-llìan fawT, wedi
rhwymo ei phedair congl, a'i

gollwng i waered hyd y
ddaear

:

12 Yn yr hon yr oedd pob
rhyw bedwar-carnolion y
ddaear, a gwýllt-fìlod, ac
ymlusgiaid, ac ehediaid y
nef.

13 A daeth llef atto, Cyfod,
Petr ; Uadd, a bwytta.
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20 Am hynny cyfod, disgyn,
a dos gyd â hwynt, heb am-
meu dim : o herwydd myü
a'u hanfonais hwynt.
21 A Phetr, wed'i disgyn at

y gwr a anfouasid oddi wrth
Comelius atto, addywedodd,
Wele, myfi yw yr hwn yr
ydych chwi yn ei geisio : beth
ÿw yr aehos y daethoch o'i

herwydd ?

22 H\yythau a ddywedasant,
Comehus y canwriad, gwr
cytìawn, ac yn ofni Duw, ac
a gair da iddo gan holl genedl
yr luddewon, a rybuddiwyd
gan angel sanctaidd, i ddan-
fon am danat ti i'w d, ac i

wrandaw geiriau genn}!.
23 Am hynny efe a'u galw-

14 Á Phetr a ddywedodd,
[

odd hwj-nt i mewn, ac a'w

Nid felly, Arglwydd : canys llettodd hipi/. A thrannoeth
|

ni fwytteais i erioed ddim yr aeth Petr ymaith gyd â ;

cyffredin neu aflan.
;
hwy, a rhai o'r bro<iyr

15 A'r llef drachefn a ddy- Joppa a aeth gyd âg ef.

U'edodd wrtho yr ail waith, Y 24 A thrannoeth \r aethant
pethau a lanhaodd Duw, na ' i mewn i Cesarea. Ac yr
alw di yn gyífredin.

}

oedd Cornelius yn disgwyl a:

16 A hyn a wnaed dair danynt; ac efe a alwasai ei

gwaith: a'r llestr a dderbyn- ; geraiut a'i &WKy\ gyfeillion

iwyd drachefn i fvnu i'r nef.
j

yngliyd.
17 Ac fel yr oèdd Petr yn 25 Ac fel yr oedd Petr yn
ammeu ynddo ei hun beth dyfod i mewn, Cornelius a
oedd y weledigaeth a welsai

;
gyfarfu âg ef, ac a s>Tthiodd

wele, y gw5'raanfonasido<ldi ! wrth ei draed, ac a'i haddol-
wrth Cornelius, wedi ymofyn ' - ^ '

am d Simon, oeddynt n
sefyll wrth y porth.
18 Ac wedi iddynt alw, hwy
a ofynasant a oedd Simon, yr
hwn a gyfenwid Petr, yn
lletta yno.
19 í Ac fel yr oedd Petr yn
meddwl am y weledigaeth,
dywedodd yr Ysbryd wrtho,
"Wele dri wr vn dy geisio
di.

odd e/.

26 Eithr Petr a'i cyfododd
ef i fynu, gan ddywedyd,
Cyfod ; dyn wyf finnau hefyd.

27 A than ymddiddan â- ''

efe a ddaeth i mewn, i

gafodd lawer wedi ymgynnuU
ynghyd.
28 Ac efe a ddywedodd

wrthynt, Chwi a wyddoch
mai anghyfreithlawn yw '

^

o luddew ymwasgu



ddyfod at alltud : eithr Duw
a ddangosodd i mi na alwn
iieb yu gj'fîredin neu yn
aflan.

29 ba henvydd, ìe, yn
ddinàg, y deuthum, pan an-
fonwyd am danaf : yr wyf gan
hynny yn gofyn ani ba achos
y danfonasi 'Ch am danaf.
30 A Chornelius a ddywed-
odd, Er ys pedwar diwrnod
i'r awT hon o'r dydd yr oedd-
wnyn ymprydio, ac ar y naw-
fed awr yn g\vt>ddîo yn fy
nh : ac wele, safodd gwr
ger fy mron mewn gwisg
ddisglaer,
Sl Ac a ddywedodd, Cor-
nelius, gv\Tandawyd dy weddi
di, a'th elusenau addaethant
mewn coffa ger bron Duw.
32 Am hynny anfon i Joppa,
a galw am Simon, yr hwn a
gjfenwir Petr : y mae efe yn
Uettayn nh Simon, barcer,
y'nglàn y môr ; yr hwn, pan
ddelo attat, a lefara wrthyt.
33 Am hynny yn ddioed
myfl a anfonais attat ; a thi
a wniaethost yn dda ddyfod.
Yr awrhon, gan hynny, yrm ni oll yn bresennol ger
bron Duw, i wrandaw yr holl
bethau a orchymynwyd i ti

gan Dduw.
34 í Yna yr agorodd Petr et

enau, ac â ddywedodd, Yr
w)f yn deall mewn gwirion-
edd nad ydyw Duw dUerbyn-
iwr wyneb

:

35 Ond ym mhob cenedl, y
neb sydd yn ei ofni ef, ac yn
gweithredu cyfiawnder, sydd
gymmeradwT ganddo ef.

36 Y gair yrhwn a anfunodd
Dv.w i blant Israel, gan breg-
ethu tangnefedd trwy lesu
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Grist: (efe yw Arglwjdd
pawh oU:)
37 Chwych%ii a wyddoch y

gair a fu yn holl Judea, gan
ddeohreu o Galilea, wedi y
bedydd a bregethodd loan :

38 Y modd yr enneiniodd
Duw lesu íîazareth à'r

Y.sprj'd Glàn, ac â nerth
;
yr

hwn a gerddodd o amgylcli
gan wneuthur daioni, ac
iachâu pawb a'r oedd wedi
eu gorthrj-mmu gan ddiafol

:

oblegid yr oedd Duw gyd âg
ef.

39 A ninnau ydj'm dystion
o'r pethau oll 'a wnaeth efe
y'ng\vlad yr luddewon, ac
yn Jerusalem

; yr hwn a
laiidasant, ac a groeshoelias-
ant ar bren

:

40 Hwn a gyfododd Duw y
trydydd dydd, ac a'i rhoddes
ef i'w wneuthur yn amlwg ;

41 Nid i'r bobl oll, eithr i'r

tystion etholedig o'r l)laen

gan Dduw, sef i ni, y rhai a
fwyttasom ac a yfasom gyd
âg ef wedi ei adgyfodi ef o
feinv.

42 Ac efe a orchymynodd i

ni bregethu i'r bobl, a thyst-
iolaethu, mai efe yw yr hwn a
ordeiniwyd gan Dduw yn
Farnwr byw a meinv.
43 I hwn y mae yr holl
brophwydi yn dwyn tystiol-

aeth, y derbyn pawb a gredo
ynddoeffaddeuantpechodau
trwy ei enw ef.

44 í A Phetr etto yn llefaru

y geiriau hyn, syrthiodd yr
Yspryd Glân ar bawb a oedd
yn clywed y gair.

45 A'r rhai o'r enwaediad a
oeddynt yn credu, cynnifer
ag a ddaethent gyd â Phetr,
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a synnasant, am dywallt
dawn yr Yspryd Glân ar y
Cenhedloedd hefj'd.

46 Canys yr oetldynt yn eu
clywed hwy yn llefàru â thaf-
odau, ac yn mawrygu Duw.
Yna yr attebodd P'etr,

47 A all neb luddias dwfr,
fel na fedyddier y rhai hyn,
y rhai a dderbyniasant " yr
Yspryd Glàn fel ninnau ?

48 Ac efe a orohymynodd
eu bedyddio hwynt yn enw
yr Arglw^dd. Yna y deisyf-
asant amo aros dros ennyd o
ddyddiau.

PENNOD Xr.
1 Petr, wedi achnyn arno amfynedi
meum at y Cerìhedhedd , un^wneuth'
ur ei aniddifff/n; 18 oe yn cnel ei

dderhyn. 19 H^edi cyrliaeddyd o'r

ejeiteyl hyd Phenicf, a Cyprus, uc
^ntiuchia, yr ydvs yn danfon Bar-
nabasi'wcndarnháuhu-ynt. 26 y
disgyblion yno yn cael yn gyntaf
T/iai eu galw yn Grisliono^on ; 27
ac yn anfon ymwared {r brodyr yn

AR apostolion a'r brodyr
oedd yn Judea, a gìyw-

sant ddarfod i'r Cenhedloedd
hefyd dderbyn gair Duw.
2 A phan ddaeth Petr i fynu

i Jerusalem, y rhai o'r en-
waediad a ymrj'sonasant yn
ei erbyn ef,

3 Gan ddywedyd, Ti a aoth-
ost i mewn at wr dîenwaed-
edig, ac a fwytteaist gyd â
hwynt.
4 Èithr Petr a ddechreiiodd,
ac a eglurodd y peth iddynt
mewn trefn, gan ddywedyd,
5 Yr oeddwn i yn ninas
Joppa yn g\veddio ; ac mewn
Uewyg y gwelais weledigaeth,
Khyw lestr megis llen-llìan

U, X, XI.

fawr yn disgyn, wedi ei goU-
wng o'r nef érbyn ei phedair
congl ; a hi a ' ddaeth hyd
attaf fi.

6 Ar yr hon pan eclrychais,

yr ystyriais, ac mi awelais
bedwar-carnolion y ddaear, a
gwUt-fìlod, ac ymlusgiaid,
ac eliediaid y nef.

7 Ac mi a glyw.ais lef yn dy-
wedyd wrthyf, Cyfod, Petr;
Uadd, a bwytta.
8 Ac mi a ddywedais, Nid

felly, Arglwydd: canys dim
cyffredin neu aflan nid aech
un amser i'm genau.
9 Eithr y Uais a'm hattel>
odd i eiíwaith o'r nef, Y
pethau a lanhaodd Duw, na
alw di yn gyfifredin.

10 A hyn a \vnaed daii
gwaith: â'r hoU bethau a
dynnwyd i fynu i'r nef dra-
chefn.
11 Ac wele, yn y man yr
oedd tri wr yn sefyU wrth yt yr oeddwn yiiddö, wedi eu
hanfon o Cesarea attaf fi.

12 A'r Y'spryd a archodd i

mi fyned gyd â hwynt, heb
ammeu dim. A'r chwe bro<i-

yr hyn a ddaethant gyd â
mi ; a nyni a dilaethom i

mewn i d y gwr.
13 Ac efe a fynegodd i ni
pa fodd y gwelsai efe angel
yn ei d, yn sefyll ac yn dy-
wedyd wrtho, Ânfon"wr i

Joppa, a gyrr am Simon, a
gyfenwir Petr

:

14 Yr hwn a lefara eiriau

wrthyt, trwy v rhai y'th iach-
êirdia'thljoùd.
1.5 Ac a myfl yn dechreu

Ilefaru, syrthiodd yr Ysprj'd
Glân arnynt, megis arnom
ninnau yn y declireuad.
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16 Yna y cofiais air yr Ar-
glwydd, y modd y dywedasai
efe, loan yn wir a' fedyddiodd
â dwfr ; eithr chwi a fedyddir
â'r Yspryd Glân.
17 Os rhoddes Duw ^n
hynny iddjTit hwy gj-flfelyb

rodd ag i ninnau, y rhai a
gredasom yn yr Arghvydd
lesu Grist, pwy oeddwn i, i

allu lluddias Diiw ?

18 A phan glywsant y peth-
au hyn, distawu a naeth-
ant, â gogoneddu Duw, gan
ddywedyd, Fe roddes Duw
gan hynny i"r Cenhedloedd
hefyd edifeinvch i fywyd.
19"^ A'r rhai a wasgarasid o
herw}-dd y blinder a godasai
ynghylch Stephan, a dram-
wjasant hyd yn Phenice, a
Cyprus, ac Antiochia, heb
lefaru y gair wrth neb ond
wrth yf luddewon yn unig.
20 A rhai o honynt oedd
wr o C^prus ac o Cyrene, y
rhai wedi dyfod i Antiochia,
a lefara.saat wrth y Groegiaid,
gan bregethu yr Arglwydd
lesu.
21 A llaw yr Arglwydd oedd
gyd â hwynt : a nifer mawT a
gredodd, ac a drodd at yr
Arglwydd.
22 S A'r gair a ddaeth i

glustiau yr eglwys oedd yn
Jerusalem am y pethau hyn :

a hwy a anfonasant Barnabas
i fj-ned hyd Antiochia,
2:j Yr hwn pau ddaeth, a

gweled gras Duw, a fu lawen
ganddo. ac a gyiighorodd I

bawb oll, trwy Iwýr-fryd cal-
!

on, i lynu wrth jt Arglwydd.
\

24 Oblegid yr oedd efe jti I

wr da, ac yii llawn o"r Is-
;

piyd Glân, ac o ffydd: a
i

xr, XII.

llawer o bobl a chwaneg^yyd
i'r Arglw^dd.
2-5 Yna yr aeth Bamabas i

Tarsus, i geisio Saul. Ac
wedi iddo ei gael, efe a'i dug
i Antiocliia.
26 A bu iddynt flwyddjTi

g}'fan ymgj'nnull yn yr
eglwys, â dysgu pobl lawer ; a
bod galw "y disgj'blion ya
Gristionogión yn gyntaf ýn
Antiochia.
2" t: Ac yn y dyddiau hynnj
daeth propliwydi o Jerusa-
lera i waered i Antiochia.
28 Ac un o honynt, a'i enw
Agabus, a gyfododd, ac a
arwjddoccaodd trwy yr Ys-
pryd, y byddai newyn mawT
dros yr holl fyd: yr hwn
hefijd a fu dàn Claudius
Cesar.
29 Yna y disgyblion, bob un
yn ol ei allu, a fwiiadasant
anfon cymmorth i'r brodyr
oedd vn preswylio yn Judea

:

30 r hyn beth hefj'd a
wnaethant, gan ddanfon at
vr henuriaid trwj' law Bama-
bas a Saul.

PEXXOD XII.
1 Hend yn erlid y Cristiimogion , y»

d loiTo ; ac'yn, carc/iaru Peir: I

a'r an yn et wareda. e/. wrth
u-eddìau yr eglu-ys. 20 Herod, trwy
falchder, yn cymmeryd iddu ei hun y
gogoniant, oedd ddyUdtu i Ddutr ;

\

ac yn cael ei daro gan yr angel, ac yn
marw yn resyfioì : 24 aV eglwys yn i

liuyddo ar ol eifarwolaeth ef.

AC ynghylch y prj'd hwnnw
. yr 'estynodd Herod

frenhin ei ddw^Iaw i ddrygu
rhai o"r eglwys.

!

2 Ac efe a laddodd lago
!

brawd loan â'r cleddyf.
;

3 A phan welodd fod yn dda '
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gan yr luddewon hynny, efe

a chwanegodd ddala Petr
hefyd. (A dyddiau y bara
croywydoedd hi,)

4 Yr hwn, wedi ei ddal, a
roddes efe y'ngharchar, ac
a'i traddododd at bedwar
pedwariaid o fllwyT i'w gadw;
gan ewyllysio, ar ol y Pasc,
ei ddwyn ef allan at y bobl.

5 Felly Petr a gadwyd yn y
carchar: eithr gweddi ddyfal
a wnaethpwyd gan yr eglwys
at Dduw drosto ef.

6 A phan oedd Herod a'i

fryd ar ei ddwyn ef allan, y
nos honno yr oedd Petr yn
cysgu rhwng dau ttlwr, wedi
ei rwymo â dwy gadwyn ; a'r

ceidwaid o flaen y drws oedd-
yut yn cadw y carchar.
7 Ac wele, angel yr Ar-
glwydd a safodd ger Haw, a
goleuni a ddisgleiriodd yn y
carchar: ac efe a darawodd
ystlys Petr, ac a'i cyfododd
ef, gan ddywedyd, Cyfod yn
fuan. A'i gadwyni ef a syrtli-

iasant oddi wrth ei ddwylaw.
8 A dywedodd yr angel

wrtho, Ymwregysa, a rhwym
(iy sandalau. Ac felly y
gwnaeth efe. Y'na y dywed-
üiid, Bwrw dy wisg am danat,
a clianfyn fl.

9 Ac efea aeth allan, ac a'i

canlynodd ef: ac nis gwybu
mai gwir oedd y peth a
wnaetliid gan yr ange) ; eithr

yr oedd yn tybied mai gweled
gweledigaeth yr oedd.
10 Ac wedi myned o honynt
heb law y gyntaf a'r aiì wyl-
iadwriaeth, hwy a ddaethant
fr porth haiarn yr hwn sydd
yn arwain i'r ddinas, yr hwn
a ymagorodd iddynt o'i waith

YR ACTAU, XII.
ei hun: ac wedi eu myned
allan, irwy a aethant ar hyd
un heol ; ac yn ebrwydd yr
angel a aetü ymaith oddi
wrtho.
11 A Phetr, wedi dyfod atto

ei hun, a ddywedodd, Yn

gwared i allan o law Herod,
ac oddi wrth holl ddisgwyliad
pobl yr luddewon.
12 Ac wedi iddo gymmeryd

pwyll, efe a ddaeth i d Mair
mam loan, yr hwn oedd a'i

gyfenw Marc, lle yr oedd
Uawer wedi yragasglu, ac yn
gweddîo.
13 Ac fel yr oedd Petr yn
curo drws y porth, morwyn a
ddaeth i ymwrandaw, a'i

henw Rhoile.
14 A phan adnabu hi lais

Petr, nid agorodd hi y porth
gan lawenydd ; eithr hi a
redodd i mewn, ac a fynegodd
fod Petr yn sefyll o flaen y
porth.
15 Hwythau a ddywedasant

wrthi, Yr wyt ti yn ynfydn.
Hithau a daerodd mai felly

yr oedd. Eithr hwy a ddy-
wedasant, Ei angel ef ydyw.
16 A Phetr a barhaodd yn
curo : ac wedi jddynt agori,

hwy a'i gwelsant ef, ac a syn-

nasant.
17 Ac efe a amneidiodd
arnynt â Uaw i dewi, ac a
adroddodd iddynt pa wedd y
dygasai yr Arglwydd ef allan

o r carchar : ac efe a ddywed-
odd, Mynegwch y pethau hyn
i lago, ac i'r brodyr. Ac efe

a ymadawodd, ac a aeth i le

arall.

18 Ac wediei myned hi yn
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ddydd, jt oedd trallod nid
byclian.ym mhlith y milwjT,
pa beth a ddaethai o Petr.

|

19 Eithr Herod, pan ei ceis-
I

iodd ef, ac heb ei gael, a hol-
;

odd y ceidwai'l, ac a oreliy- i

mjTiodd Étí cymmeryd hu-;/

ymaith. Yniau a aech i

waered o Judea i Cesarea, ac
,

a arhosodd y»w.
30 •; Eithr Herod oedd ya

llidiog iawn yn erbyn gwr
TjTus a Sidon: a' hwy a
ddaethant yn gyttûn atto;
ac wedi ennill "Blastus, yr
hwn oedd ystafellydd y bren-
hin, hwy a ddeisyfasant dang-
nefedd; am fod eu gwlad
hí\ynt yn cael ei chynhal-
iaeth iclad y brenhin.
21 Ac ar ddydd nodedig,
Herod, g\vedi gwisgo dillad
brenhinol, a eisteddodd ar
orsedd-faingc, ac a areithiodd
wTthynt
22 A"r bobl a roes floedd,
Lleferjdd Duw, ac nid dyn
ÿdÿw.
23 Ac allan o law y taraw-
odd angel yr Arglwydd ef,

am na roisài y gogoniant i

Dduw : a chan bryfed yn ei

ysu, efe a drengodd.
' 24 ^ A gair DuV a gynnydd-
odd ac a amlhaodd.
25 A Bamabas a Saul, wedi

cj flawiii eu gweinidogaeth, a
ddychwelasant o Jerusalem,
gaú gyrameryd gyd â hwj-nt
[oan hefyd, yr hwn a gjf-
enwld Màrc.

PENXOD xiir.
1 Deiris Pan! a Barnabas i firntd at »
CtJihedloedd. 7 Sereius Paulu^, àc
Elumaí y íttynttr." 14 rauL yn
preifethu yn Ântiochii mai lesu yw

, XIÍ, XIII.
4ii yr luddeioom yn snrthnÿnebu, ac
yn caòlu: 46 Paui a Bamaha -

íynny, yu trrn at y CtnhedUìedd,

Y rhei a drefnesid ij'ywyd, yn ertdn.

YR oedd hefyd j-n yr eglwj-s
ydoedd yn Antiochia,

rai prophwjdi ac athrawon

;

Barnabas, a Simeon, yr hwn
a elwid Kiger, a Lûcius o
Cjrene, a Manaen, brawd-
niaeth Herod y tetrarch, a
Saul.
2 Ac fel \T oeddynt hwy yn

g\vasanaelh»» yr Arglwj-dd,
ac yn j-mprydio, dywedo<id
yr Ysbó"d Glâu, Jíällduwch
i mi Barnabas a Saul, i'r

gwaith y gelwais hwjrnt iddo.
3 Yna, wedi iddynt jm-

prydio a gweddîo, a dodi eu
dj-Iaw arnynt, hwj- a'u goll-

yngasant jmaith.
4 í A hwythau, wedi eu
danfon ymàith gan jt Ys-
pryd Glân, a ddaethant i

Seìeucia ; ac oddi yno a for-

dv\7asant i Cyprus.
5 A phan oeddynt yn Sala-

mis, hwy a bregethasant air

Duw yn synagogau yr ludd-
ewon": ac jt oedd hefyd gan-
ddj-nt loaîi j'u weinidog.
6 Ac wedi iddynt dramwy
trwy yr ynys tíyd Paphus,
hwj- a gawsant fjw swnwT,
gaû-brophwyd o luddew, a'i

enw Bar-iesu

;

7 Yr hwn oedd gyd â'r

rhaglaw, Sergius Paulus, gwr
call: hwn, wedi galw atto
Barnabas a Saul, a ddeisjf-
odd gael clywed gair Duw.
8 Eithr EIjTnas y swj-mvr,
(canys felly y cj'âeithir ei

enw ef,) a'u g«Tthwynebodd
hwvnt, gan geisio g\Tdroi
y rhaglaw f>ddi wrth y ffj-dd.



9 Yna Saul, (yr hwn hefyd
a dvÁr Paul,) yn llawn o'r

Yspryd Glân, a edrychodd
yn gratf arno ef.

10 Ac a ddywedodd, O gj'f-

lawn o bob t.wyll a phob
ysgelerder, tydi niab diafol, a
gelyn pob cyfìawnder, oni
pheidi di â gyro uniawn
Ifyrdd yr Arglwydd ?

il Ac yn awr wele, y nuxe
llaw yr Arglw\'dd arnat ti, a
thi a fyddi ddall heb weled
yr haul dros amser. Ac yn
ddìattreg y syrthiodd arno
niwlen a thywyllwch ; ac efe
a aeth oddi amgylch gan
geisio rhai i'w arwain erbyn
ei law.
12 Yna y rhaglaw, pan wel-

otld yr hyn a wnaethid, a
gredodd, gan ryfeddu wrth
ddysgeidiaeth yr Arglw^dd.
13 A Phaul a'r rhai oedd
gyd âg ef a aethant ymaith o
Paphus, ac a ddaethant i

Perga yn Pamphylia: eithr
loan a ymariawodd oddi
^VTthynt, ac a ddychwelodd i

Jenisalem.
14 1 Eithr hwynt-hwy, wedi
ymadaw o Perga, a ddaeth-
ant i Antiochia yn Pisidia,
ac a aethant i mewn i'r syna-
gog ar y dydd Sabbath, ac a
ei.steddasant.
15 Ac ar ol darllen y gyf-

raith a'r prophwydi, llywodr-
aethwyr y synagog a anfon-
asant atiynt, gan ddywedyd,
Ha wr, frodyr, od óes gen-
nycli air o gynghor i'r bobl,

traethwch.
16 Yna y cyfododd Paul i

fynu, a chan amneidio â'i law
am osteg, a ddywedotld,
O wr o larael, a'r rhai

YR ACTAU, XUI.
ydych yn ofni Duw, gwrand-

;

êwch. I

1

7

Duw y bobl hyn Israel a 1

etholodd ein tadau ni, ac a
j

ddyrchafodd y bobl,pan oedd-
|

ynt yn ymdeithio y'ngwlad yr

Aipht, acà braich uchel y dug
efe hwynt oddi yno allan.

18 Ac ynghylch deugain
mlynedd o amser y goddef-
odd efe eu harferion hwynt
yn yr anialwch.
19 Ac wedi iddo ddinystrio

saith genedl yn nhir Canaan,
â chOelbren y parthodd efe

dir y rhai hynny iddynt hwy.
20 Ac wedi y pettíau hyn,

dros yspaid ynghylch pedwar
cant a deng mlynedd a deu-
gain, efe a roddes farnwyr
iddynt, hyd Samuel y pro-
phwyd.
21 Ac ar ol hynny y dymun-

asant gael brenhin: ac fe a
roddes Duw iddynt Saul mab
Cis, g\vT o Iwyth Benjamii
ddeugain mlynedd.
22 Ac wedi ei ddiswyddo ef,

y cyfododd efe Dafydd yn
frenhin iddpit; am yr hwn
y tystiolaethodd, acy dywed-
odd, Cefais Dafydd nutb Je.s-

se, gwr yn ol fy nghalon,
yr hwn a gyflawna fy holl

ewyllys.

23 O had hwn, Duw, yn ol

ei addewid, a gyfododil i

Israel ijr lachawdwr lesu :

24 Gwedi i loan rag-breg-
ethu o flaen ei ddyfodiad ef i

mewn, fedydd edifeirwch i

holl bobl Israel.

25 Acfelyroeddloanyncyf-
lawui ei redfa, efe a ddywed-
odd, Pwy yr ydych chni yn
tybied fy mod i? Nid myfì
yw efe: eithr wele, y mae un
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TR ACfTATT, Sin,
yn dyfod ar fy ol i, yr hwn 35 Ai
nid yf >ai deilwnf ' ^'^'•*'—^

'
^i™-^!

esgidiau ei draed.

, _ hynnv y raae yn
ddattod ' dj-wedyd niewn Psalm arall," a<iewi i'th Sauct weled

2ö fla wýr frodyr, plant o i llygreJigaetii.

geneiU Abrahai
eich plith sydd yn ofrù Duw,

36 Canys Dafydd. wedi iddo
wasanaethu ei genhedlaeth

i chwi y danfonwyd gair yr
,

ei hun tra-y ewyllys Duw, a
iachawdwriaeth hon.
27 Canys y rhai oedd yn

preswylio yii Jerusalem, a'u

îywysogion, heb adnabod
hwn, a Ueferydd y prophwydi
y rhai a ddarlleníd bob Sab-
l*i<tVi, gan e£ farnu e/, a'u

cyriawnasant.
28 Ac er na chawsant yruìdo

ddim achos angau, hwy a
ddymunasant ar Pilat ei ladd
€f
Í29 Ac weíli iddynt gwblhâu
pob peth a'r a ysgrifenasi.l

ani dano ef, h'.w a"ì disgyn-
a-sant e/oddi ar y pren, ac a'i

dodasant mewn bedd.
3U Eithr Duw a'i cyfododd

ef oddi wrth y meirw

:

31 Yr hwn a welwyj'dros
ddyddiau lawer gin y rhai a
ddaethant i fynu gyd âg ef o
Ualilea i Jenisalem, y rhai
sydd dystion iddo WTth y
Ujbl.

32 Ac yr ydyra ni yn efeug-

l'Iu i chii âddewid a wnaed
i'r tadau," ddarfod i Dduw
gyflawni hon i ni eu plant

hunixld, ac a ddoitw^d at ei

dadau, ac a welodd lygredig-
aeth

:

37 Eithr yr hwn a gyfododd
Duw, ni welûdd lgredig-
aeth.
33 Am hynny bydded hys-

bys i chwi, ha wr frodyr,

mai trwy hwn yr ydys yn
pregethu i chwi" faddeuant
pechodau

:

39 A thrwy hwn y cyflawn-
hêix pob un sydd yn credu,
oddi wrth jT hoU bethau y
rhai ni aUech tnry gyfraith
Moses gael eich cfiawiihâu
oddi wTthynt.
40 Gwyli'wch gan hynny na
ddêl arnoch y peih a ddywed-
wyd yn y prophwjdi

;

41 Èdiy'chwch, O ddirmyg-
wyr, a rhyfedilwch, a diflen-

nwch: canj's yr w^f yn
gwneuthurgrt-eithred yneich
djtldiau. gwaith ni ohredwch
ddim, er i neb ei ddangos i

chwl
42 í A phan aeth yr ludd-
ewon allan o'r synagog, y

gan iddo adgjfodi yr
;

Cenhedloedd a attolygasan'
lesu
33 Megis ag yr ysgrifenwyd
yn yr ail Psalm, Fy Mab i

ydwyt ti; myfl líeddyw a'th
genhedlais.

jael pregethu y geiriau hyn
iddynt y Sabbath nesaf.
43 Ac wedi goUwng y g}-n-

nuUeidfa, Uawer o'r ludd
mn ac o'r proselytiaid cref-

34 Ac ara iddo ei gj'fodi ef yddol a ganlyna-sant Paul î

o'r raeirw, nid 1 ddychweljd
mwy i lygredigaeth, y dywed-
odd fel hyn. Rhoddaf i" chwl
sicr drugâreddau Dafj'dd.

Barnabas; y rhai gan lefaru
^mhj-nt, a gynghorasaut idd-
ynt âros y'ngras Duw.
44 í A'r Sabbath nesaf, vr
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holl ddinas agos a ddaeth
ynghyd i wrandaw gair
Duvv.
45 Eithr yr luddewon, pan
welsant y torfeydd, a lanwyd
o genfigen, ac a ddywedasant
yn erbyn y pethau a ddy-
wedid gan Paul, gan wrth-
ddywedyd a chablu.
46 Yna Paul a Barnabas a
aethant vn hf, ac a ddywed-
asant, Rhaid oedd llefaru

gair Duw wrthych chwi yn
gyntaf : eithr o herwydd eich
bod yn ei wrthod, ac yn eich
barnu eich liunain yn an-
nlieihvng o fywyd tragywydd-
ol, wele, yr ydyin yn troi at y
Cenhedloedd.
47 Canys felly y gorchy-
mynodd yr Arglwydd i ni, gan
ddywedyd, Mi a'tli osodais di

yn oleuni i'r Cenliedloedd, i

fod o honot yn iaohawdwr-
iaeth hyd eithaf y ddaear.
48 A"r Cenhedloedd pan

glyw.sant, a fu lawen gan-
ddynt,ac a ogoneddasant air

yr Arglwydd : a chynnifer ag
oedd wedi eu hordeinio i

fywyd tragywyddol, a gredas-
ant.

49 A gair yr Arglwydd
a daenwyd trwy yr holl
wlad.
50 A'r luddewon a annog-
asant y gwragedd crefyddol
ac anrhydeddus, a phen-
naethiaid y ddinas, ac a god-
asant erlid yn erbyn Paul a
Barnabas, ac a'u hwriasant
hwy allan o'u terfynau.
51 Eithr hw7 a ysgydwa.sant
y llwch oddi wrth eu traed
ÿn eu herbyn hwynt, ac a
ddaethant i Iconium.

'

} 52 A'r disgyblion a gyfliawn-

xrii, XIV.
wyd o lawenydd, ac o'r Ys-
pryd Glân,

PENNOD XIV.
1 Erlid Paul a Barnabas allan o /«».

Jiiutn. 8 Paul yn iachuu y cl'cÿ

efrydd yn hystra : ac ar hynni) y
baòl yn ti/bièd mai duniau ocddunt
hmy. J9 llabyddio Paul. 21
Hwynt-hwy yn myned trwy fanad o
e^i'ioysi, eam eadarnhdu v disevUitm
yn yffyiid, ac mewn dioddeJearuTh:
26 ac wedi dychwelyd i Antiochia,
yn muneeiyno beth a wnaethai Duw
trwyddynthii'y.

ADIGWYDDODD yn
Tconium iidynt fyned

ynghyd i synagog" yr ludd-
ewon, a llefaru feíly, fel y
credcjdd lliaws niawr o'r

luddewon ac o'r Groegwyr
hefyd.
2 OndyrTuddewon anghred-
adyn a gyffroisant feddyhau y
Cenhedloedd, e>c a'u gwiiaeth-
ant yn ddrwg yn erbyn y
brodyr.
3 Am hynny hwy a arhosas-
ant yno amser mawr, gan
fod yn hf yn yr Arghvydd,
yr hwn oedd yn dwyn tyst-

iolaeth i air ei ras, ac yn
cenhadu gwneuthur arwydd-
ion a rliyfeddodau trwy eu
dwylaw hwynt.
4 Eithr lliaws y ddinas a
rannwyd: a rhai cedd gyd
â'r luddewon, a rhai gyd à'r

apostolion.

5 A phan wnaethpwyd
rhuthr gan y Cenhedloedd
a'r luddewon, ynghyd â'u
lywodraethwyr, Vw ham-
mherchi hwy, ac i'w llabydd-
io,

6 Hwythau a ddeallasant
hyn, ac a ffoisant i Lystra a
Derbe.dinasoedd o Lycaonia,
ac i'r wlad oddi amgylch :



7 Ac yn® y buaiR yn efenj_

ylu.

8 í Ac yr oedd gwr yn eis-

tsdd yn Lystrayu diÎ3tfn\-jth

ei draed, r hun oeddgloff o
groth ei fam, ac ni rodiasai

erioed.

9 Hwn a glybu Paul yn
Ilefaru, yr hwu WTth edrj'ch
yn ^atf aruo, a gweled fod
ganddo ffydd i g-ael iechyd,
10 A <idý\vedo(id â llef uch-

el, Saf ar dy draed yn un-
iawn. Ac efe a neidiodd i

fymi, ac a rodiodd.
11 A phan weìoúá y bobl-
oedd y peth a «Tiaethâi Paul,

Y duwiâu n rhith dy
ddisgyuasant attom.
12 A hwy a alwasant Bama-

YR ACTAU, XIV.
hedloedd fyned yn eu ffjTdd
eu hunain.
17 Er hynny ni adawodd efe

mo hono ei hun yn ddidysi,
gan wneuthur daioni, a
rhoddi gwlaw o'r nefoedd i ni,

a thymhorau ffrwythlawn, a
lleni ein calonnau ni â IIuu-

iaeth ac â Ilawenydil.
IS Ac er dywedyd y pethau

;
hyn, braidd yr attaliasant y

j

bobl rhag abêrthu iddynt.

j

19 ^ A daeth yno luddewon
o Antiochia ac Iconium, a
hwy a berswadiasant y bobl

;

ac wedi llabyddio Paul, a'i

llusgasant ef allan o'r ddina-s,

j

20 Ac fel yr oedd y disgj'bl-

1 ion yn sefvll o'i aniírvlch, efe

gÿfododd, ac aeih
bas yn Jupiter; a Phaul yn ddinas: a thrannoeth efe a
Mercurius, oblegid efe oeild
yr ymadroddwr pennaf.
V.i Yna offeiriad Jupiter, yr
hwn oedd o ílaen eu dinas, a
ddug deirw a garlantau i'r

p\Tth, ac a fynnasai gyd â'r

bobl a>>erthu.

14 A'r apostolion Bamabas
a Phaul,pan glywsantÿ?i?i.y,
a rwygasant eu diUad, ac a
neidiasant ym mhhth y bobl,
gan lefain,

15 A dywedyd, JJa wr, pa-
ham y gwnech chwi peth-
au hyn ? dynion hefyd yd\Tn

j

ninnau, yn gorfod göddef fel

chwithau, ac yn pregethu

aeth allan, efe a Barnabas, i

Derbe.
•21 Ac wedi iddynt bregethu

yr efengyl i'r ildinas honno,
ac enniU llawer o ddisgybl-
ion, hwy a ddj'chwelasant i

Lystra, ac Iconium, ac An-
tiochia,

£2 Gan gadamhâu eneidiau
y disgj'blion, a'w cynghori i

aros yn y ffydd, ac mai tn\y
lawer o orthrymderau y mae
yn rhaid i ni fyned i deyrnas
Dduw.
23 Ac wedi ordeinio iddynt
henuilaid ym mhob eglwys,
a gweddîo gyd âgymprydiau.

chwi ar i chwi droi oddi wrth \ hwy a'u gorchymyni
.. _-., -.. ! ^. .

j jj^.yjj^ j>j Arglwj-dd, yr hwn
y credasent ynddo.
24 Ac wedi iddynt dramwy
trwy Piäidia, bwy a ddaeth-
ant'i Pamphylia.
25 Ac wedî pregethu y gai?
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yn Perga, hwy a ddaethant i

aered i Attalia

:

26 Ac oddi yiio a fordwyas-
ant i Antiochia, o'r IJe yr
oeddynt wedi eii gorchymyn
i ras Duw i'r gorchwyl a gyf-
lawnasant.
27 Ac wedi iddynt ddyfod, a
chynnull yr eghyys ynghyd,
adrodd a wnaethant faint o
bethau a wnaethai Duw gyd
à hwy, ac iddo ef agoryd i'r

Cenhedloedd ddrws y ffydd.
•2ä Ac yno yr arhosasant
hwy dros liir o amser gyd â'r

Jisgybhon.

PENNOD XV.
I Ymryson mawr yn cyfodi ynahylch

ymeyn^hori yn/rhi/lch hynny ; 22 a«
yn anfon eu meddwl trwv tt/tht/rnu

atyreylwysi. 36 Faul a'Barn'abas,

aäaei (Cu ^lydd.

ARHAI wedi dyfod i waer-
ed o Judea, a ddys^as-

ant. y hrodyr. grin ddywedyd,
Onid enwaedir chwi yn ol

defod Moses, ni eUwch fod
yn gadwedig.
2 A phan ydoedd ymryson a
dadleu nid bychan gan Paul
a Barnabas yn eu herbyn,
hwy a ordeiniasant fyned o
Paul a Barnabas, a rhai eraiU
<> honynt, i fynu i Jeiusalem,
at yrapostolion a'r henuriaid,
ynghylch y cwestiwn ynia.

3 Ac wedi eu hebrwng gan
yr eglwys, hwy a dramwyas-
ant trwy Phenice a. Sr.maria,
gan fynegi troad y Cenhedl-
oedd: a hwy a barasant la-

wenydd mawr i'r l)rodyr oU.
4 Ac wedi eu dyfod hwy i

Jerusalem. hwy a dderbyn-

, XIV. XV.
iwyd gan yr eglwys, a chan
yr apostohon, a chan yr hen-
iiriaid ; a hwy a fynega.«ant
yr holl betlìau a wnaethai
Duw gyd â liwynt.

5 Eitlir cyfododd rhai o sect

y Phariseaid y rhai oedd yn
credu, gan ddywedyd, Mai
rhaid iddynt en henwaedu,
a gorchjTnyn cadw deddf
Moses.
6 'í A'r apostolion a'r hen-

uriaid a ddaethant ynghyd i

edrych am y inatter yma.
7 Ac wedi bod ym'ddadleu
mawr, cyfotlodd Petr, ac a
ddywedodd wrthynt, Ha wr
frodyr, chwi â wyddoch
ddarfod i Dduw er ys talm o
ainser yn ein plith n'i fy ethol
i, i gael o'r Cenhedloedd
trwy fy ngenaii i giywed gair
yr efengyl, a chredii.

8 A Duw, ailnabyddwT cal-

onnau, a ddug dystíolaeth
iddynt, gan roddi iddynt yr
Yspryd Ölân, megis ag' i nin-
nau:
9 Ac ni wnaetli efe ddim
gwahaniaeth rliynçom ni a
hwynt,gan buro eu calonuau
hw trwy flydd.

10 Yn awr gan hynny pa-
ham yr ydych chwi yn temtio
Duw, i ddòdi iau ar warrau y
disgyblion, yr hon nid allai

ein 'tailau ni na ninnau ei

dwyn ?

11 Eithr tnn' ras jt Ar-
glwydd lesu Grist. yr ydym
ni yn credu eiu bod yn gadw-
edig, yr un niodd a hwy-
thau.
12 í A'r hoU lîaws a ddistaw-
odd, ac a wrandawodd ar
Barnabas a Phaul, yn myn-
egi pa arwyddion a rhyfedd-^



odau «M maint a wnaethai
L>uw ym mhlith y Cenhedl-
oedd trwyddynt h'wy.

13 í Ac wedi iddÿnt ddis-
tewi, attebodd lago, gan ddy-
wedyd, Ha wr frodyr,
gwrandêwch arnaf fl

:

14 Simeon a fynegodd pa
wedd yr ymwelodd Cuw ar y
cyntaf, i gymmeryd o'r Cen-
hedloedd bobl i"w enw.
15 Ac â hjTi y cyttuna geir-

iau y propliwydi; megiá y
mae yn ysgrifenedig,
16 Ar öl hyn y dychwelaf,
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iaid, ynghyd â'r holl eglw^s,
anfoiî gwr etholedig o hon-
ynt eu hunain, i Antiochia,
gyd â Phaul a Barnabas ; se/

Judas a gyfenwir Barsabas.a
Sílas, gwr rliagorol ym
mhlith y brodyr

:

23 A hwy a y8grifena=ant
gyd â hwynt fel hyn ; Yr
apostolion, a'r henuriaid, a'r

brodyr, at y brodyr y rhai
.sydd" o'r Cenhedíoedil yn
Antiochia, a Syria, a Cilicia,

yn anfon annerch

:

24 Yn gymmaint a chlywed
ac yr adeiladaf drachefn o honom ni, i rai a aethant
dabeniacl Dafydd, yr hwn alian oddi wrthym ni eich
sydd wedi syrthio ; a'ífylchau trallodi cliwi â geiriau, gan
ef a adeiladaf drachefn, ac ddymchwelyd eich eneidiau

weddiller o ddynion geisio yr ddeddf

;

Arglwydd, ac i'r holl Gen-
hedloedd, y rhai y gelwir fy

enw i amynt, niëdd yr Ar-
glwydd, yr hwn sydd yn
gwneuthur yr hoU bethau
hyn.

i

Ì8 Hysbys i Dduw yw ei

weithrëdoedd oU erioed.

19 herwydd paham fy
mam i yw, na flinorn y rhai
o'r Cenhedloedd a drôisaiit
at Dduw

:

20 Eithr ysgrifemi o honom
ni attynt, ar ymgadw o hon-
ynt oddi wrth halogrwydd
delwau, a godiueb, ac oddi
wrth y peth a dagwyd, ac
oildi wrth waetL
21 Canys y mae i Moses yra

;

mhob dinas, er yr hen amser-
oedd, rai a'i pregethant ef,

,

gan fod yn ei ddarllen yn y
synagogau bob SabbattL

'r rhai ni roisem ni
gyfryw orchymyn
25 Tíi a welsom yn dda,
wedi i ni ymgynnulí yn gyt-
tûn, anfon g'wr etholedig
altoch, gyd â'n hanwylyd
Barnabas 'a Phaul

;

36 Gwr a roisant eu hen-
eidia\i dros enw eiu Har-
glwydd ni lesu Grist.

27 Ni a anfona.sora gan
hynny Juda.s a Silas ; a
h\\7thau ar air a fynegant i

chi yr un pethau.
28 Canys g\velw7'd yn dda
gan yr Ýspryd GÍàn, a chen-
nyni ninnau, na ddodid
arnoch faich ychwaneg na'r
pethau angenrheidiol hyn

;

29 Bod i chwi ymgadw oddi
wrth yr hyn a aberthwyd i

eilunod, a gwaed, ac oddi
wrth y peth a dagwyd, ac
oddi wrth odineb : odd'i wrth

22 Yna y gwelwyd yn dda ! yr hyn bethau os ymgedwch,
gHTi yr aposfol'nn a'r hennr- ' daygwnewrh. Bvddwcbiach.
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30 Felly weüi eu gollwng
hwynt ymaith, hwy a ddaeth-
ani i Antiochia: ac wedi

|

cynnull y lliaws ynghyd, hwy ì

a roisant y llythyr. i

31 Ac wedi iddynt ei ddar-
Uen, llawenychu a wuaeth-
ant am y diddanwch.
32 Jutlas hefyd a Silas, a '

hwythau yn brophwydi, trwy
lawer o ymadrodd a ddiddan-
asant y brodyr, ac a'i* cad-

;

arnhasant.
33 Ac wedi iddynt aros yno
dros amser, liwy a oUyngwyd
yniaith mewn heddwch, gan
y brodyr, at yr apostolion.

{

34 Eithr gwelodd Silaj yn
dda aros yno.
35 A Phaul a Bamabas a

1

arhosasant yn Antiochia,
gan ddysgu ac efengylu gair
yr Arglwydd, gyd â ilawer

;

eraill hefyd.
36 t Ac wedi rhai dyddiau,
dywedodd Paul wrth Barna-
bas, Dychwelwn,ac ymwelwn
â'n brodyr ym mhob dinas y
pregethasoraairyr Arglwydd

,

ynddynt, i wded pa fodd y i

maent hwy.
|

37 A Barnabas a gynghor-
odd gymuieryd gyd â hwynt
loan, yr liwn a gyfenwid
Marc.
38 Ond ni welai Paul yn
addas gymmeryd hwnnwgyd
à hwynt, yr hwn a dynnasai
oddi wrthynt o Pamphylia,
ac nid aethai gyd â hwynt i'r

gwaith.
39 A bu gymmaint cynnwrf

rhyngddynt, fel yr ymadaw-
sant oddi wrth eu gilydd ; ac

y cymmerth Bamabas Marc
gyd àg ef, ac y mordwyodd i

Cyprus

:
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40 Eithr Paul a ddewisodd

Silas, ac a aeth ymaith, wedi
ei orchymyn i ras Duw gan y
brodyr.
41 Ac efe a dramwyodd trwy
Syria a Cilicia, gan gadarnhâi
yr eglwysi.

PENNOD XVI.
1 Pauì, nedì enuaedu ar Timpthëus

37 a'u^waredu hwÿthau.

YNA y daeth efe i Derbe
ac i Lystra. Ac wele, yr

oedd yno r>w ddisgybl, a'i

enw Timothëus, mab i ryw
^yraigyrbon oedd luddewes,
ac yn credu; a'i dad oedu
RoegwT

:

2 Yr hwn oedd yn cael gair

da gan y brodyr oedd yu
Lystra, ac yn Iconium.
3 Panl a fynnai i hwnfyned

allan gyd âg ef; ac eft a'i

cymmerthac a'iiíenwaedo(^ld

ef, o achosyr luddewonoedd
yn y Ueoedd hynny: canys
hwy a wyddent bawb mai
Groegwr oedd ei dad ef.

4 Ac fel yr oeddynt yn ym-
daith trwy y dinasbedd, hwy
a roisant arnynt gadw y
gorchymynion a ordeiniesid

gan yr aposlolion a'r henur-
iaid y rhai oedd yn Jeru-
salem.
5 Ac felly }T eglwysi a gad-
arnhâwyd yn y ffydd. ac a

gynnyddasant mewn rlúfedi

beunydd.
6 Ac wedi iddynt dramwy
trwy Phrygia, a gwlad Gala-

tia, a gwarafun iddynt gan yr



YR ACTAU, XVI.
ysprjd Glân bregethu y gair i 15 Ac wedi ei bedyddio hii

j-n Asia

;

a'i theulu, hi a ddymunodd
7 Pan ddaethant i Mysia, ! aì'nom, gan ddywêdyd, Os
hwy a geiäiasant ft'ned i barnasoch fy mod i jti flfj-dd-

Bithynia : ac ni oddefodd
i

lawn i'r Argl^^-ydd, deuwch i

Yspryd yr lesu iddjTit
|

mewu i'ni t, ac arhoswch
8 Ac wedi mjiied heibio i yno. A hi a'n cymhellodd
Mysia, hwy a aêthant i waer- ni.

ed i Troas." |
16 í Adigwyddodd,a ni yn

9 A gweledigaeth a ym- ' mj-ned i weddìo, i ryw langc-

ddangosodd i Paul li

Rhj-w WT o MacedODÌa a
safai, ac a ddeisjfai arno, ac
a ddywedai, Tyred drosodd i

Macedonia, a cìivmmorth ni.

10 A phan welodd efe y
weledigaeth, yn ebrwydd ni à
geisiasom fj-ned i Macedonia

;

gan gwbl-gredu alw "

glw^dd nyni ' '

ynt hwj-.

es^ jT hon oedd ganddi ysprj'd

deiniaeth, gjfarfod â nj ; yr
bon oedd yn peri ilawer o
elw i'w meistriaid wrth ddy-
wedyd dewiniaeth.
17 Hon a ddiijnodd Paul a
ninnau, ac a lefodd, gan ddy-
wedyd, Y dj-nion hyn ydynt
weision y Duw goruchaf, y

igylu idd- ' rhai sydd jm mynegi i chwi
' ffordd iachawdwTÌaeth.

11 Am hynny, wedi myned I 18 A hyn a wnaeth hi dros
ymaith o Troäs, ni a gyrch-

|
ddyddiau lawer. Eithr Paul

asom yn uniawn i Samo-
;

jti flin ganddo, a drodd, ac a
thracia, a Ihrannoeth i

\

ddywedodd wrth yr ysprj'd,

Neapolis

;

I Yr ydwyf yn gorctìym'yn i ti,

12 Ac oddi yno i Philippi, ' yn enw lesu Gri'st, fyned
JT hon sydd brif-ddinas o âllan o honi. Ac efe a aeth
barth o Macedonia, dinas . allan yr awT honno.
rjdd : ac ni a fuom yn aros 19 *^' A phan welodd ei

yn y ddinas honno ddyddiau meistriaid hi fyne<.I gobaith
eu helw hwynt ymaith, hwy

13 Ac ar y dydd Sabbath ni
a aethom allan o'r ddinas i

làn afon, Ue y byddid yn
arferol

ddaliasant Paul a Silas,

ac a'w llusgasant hwy i'r farch-
nadfa, at y Ilj-wodraethwjT

;

Ac a'u dygasant hwy at y
eistddasom, ac a lefara-som swyddogion, ac a ddjTvedas-
wrth y gwragedd a ddaethant ant, Y mae y dynion hyn, y
ynghd. rhai ydjTit luddewoní yn
14 r A rhj-w wraig a'i henw ' Ilwyr-gythrybho ein dinas ni.

Lydia, un yn gwerthu por-
[

21 Ac jm 'dysgu defodau, y
phor, o ddinas y Thj-atiriaid, I rhai nid j'dyw rydd i ni eu
jT hon oedd yri add'oli Duw, 1 derhyn na'u gneuthur, y
a wTandawodd ; jt hon jt \

rhai ydym RufeinwjT.
agorodd vr ArglH-ydd ei

[
22 A'r dj-rfa a safodd i fynu

chalon, i ddal ar y pethau a I ynghyd yn eu herbj'n hwv

;

leferid gan Paul. i "a'r swj^ddogion. gan n^-j-go
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eu diUad, a orchymynasant
eu curo hwy â gwiail.

23 Ac wedi rhoddi gwîalen-
nodiau lawer iddynt, hwy a'?«

tafla-sant i garchar, gan or-

chymyn i geidwad y carchar
eu cadw hwy yn ddìogel

;

24 Yr hwn, wedi ilerbyn y
cyfryw orchymyn, a'w bwr-
iodd hwy i'r oarchar nesaf i

mewn, ac a wnaeth eu traed
ìíwy yn sicr yn y cyffion.

25 í Ac ar hatmer nos Paul
a Silas oedd yn gweddîo, ac
yn canu mawl i Dduw: a'r

carcharorion a'u clywsant
hwy.
26 Ac yn ddisymmwth y bn
daear-giyn mawr, hyd oni
siglwyd seiliau y carcliar : ac
yn ebrwj'dd yr holl ddrysau a
agorwya, a rhwymau pawb a
aethant yn rhyddion.
27 A phan ddeffrôdd ceid-
wad y carchar, a chanfod
drysau y carchar yn agored,
efe a dynnodd ei gleddyf, ac
a amcanodd ei ladd ei "hun

;

gan dyhied ffoi o'r carcharor-
ion ymaith.
28 Eithr Paul a lefodd â llef

uchel, gan ddywedyd, Na
wna i ti dy hun ddim niwed

;

canys yr ydym ni ynia oll.

29 Ac wedi galw am oleu,
efe a nithrodd imewn, ac yn
ddychrynedigefe a syrthiodd
i law ger bron Paul'a Silas,

30 Ac a'u dug hwynt allan,

ac a ddywedodd, ö'feistriaid,

beth sydd raid i mi ei

wneuthûr, fel y byddwyf
gadwedig ?

31 A h\vy a ddywedasant,
Cred yn yr Arglwydd lesu
Grist, achadwedig fyddi, ti

a'th deulu.

.vu, XVI.
3-2 A hw-y a dnietba.sant
iddo air yr Arglwydd, ac i

bawb oedd yn ei d ef.

33 Ac efe a'u cymmerth
hwy yr awr honno o'r nos, ac
a oìchodd eu briwiau : ac efe
a fedyddiwyd, a'r eiddo oll,

yn y nian.
34 Ac wedi iddo eu d\vyn
hwynt i'w d, efe a osododd
fwyd ger eu bron hwy, ac a
fu lawen, gan gredu i Dduw,
efe a'i holl deulu.
35 A phan aeth hi yn ddydd,
y swyddogion a anfona.sant

y ceîsiaid, gan ddywedyd,
Gollwng ymaith y dynion
hynny.
36 A cheidwad y carchar a
fynegodd y geiriau hyn wrth
Paul, Y s\\yddogion a an-
fonasant i'ch gollwng chwi
ymaith: yn awr gan hyn-
ny cerddwch ymaith; ewch
mewn heddwch.
37 Eithr Paul a ddy^vedodd
wrthynt, 'Wedi idd'ynt ein
curo yn gylioedd heb ein
barnu, aninnau yn Rhufein-
wyr, hwy a'n bwriasant ni i

garchar ; ac yn awr a ydynt
hwy yn ein bwTw ni allan yn
ddirgel ? nid felly ; ond deu-
ant hwy eu hunain, a dygant
ni allan.

38 A'r ceisiaid a fynegasant

y geiriau hyn i'r swyddogion

:

â hwy a ofna.sant, pan glyw-
sant mai Rhuíeiniaid oedd-
ynt.
39 A hwy a ddaethant ac a
attolygasant arnynt, ac a'w

dygasant allan, ac a ddeisyf-

asant arnynt fyned allan o'r

ddinas.
40 Ac wedi myned allan o'r

carchar. liwy a aethant i

•ìa
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mewn at Lydia: ac wedi
gweled y brodyr, hwy a'u
cysuras&nt, ac a ymadaw-

PENNOD XVn.
1 Paul yn pre^ethii yn Tkti»rlim.iea,

15 yn dyfod i yíihen; ac yno
ymresymmUj ac yn pre^'gthu iddy

hwy y Duw bf^n-j yr hnm nid u

uaenmt: 34 ac wrí'h hynny bagad
yn troi at Oriit.

GWEDI iddyiit dram\vy
trwy Amphipoîis ac A'-

polonia, hwy a d'daethant i

Thessalonica, Ue yr oedd
synago? i'r luddewon.
2 A Phaul, yn ol ei arfer, a

aeth i mewn attynt, a thros
dri Sabbath a ymresj'mmodd
â hwynt allan o'r ysgryth-
yrau.

3 Gan egluro a dodi ger eu
bnmnau, mai rhaid oedd i

Urigt ddîoddef,achyfodi oddi
wrth y meirw ; ac mai hwn
yw y Crist lesu, yr hwn yr
wyf ft yn ei bregethu i chwi.
4 A rhai o honynt a gredas-

ant, ac a ymwasgasant â
Phaul a Silaíî, ao o'r Groeg-
wyr crefyddol lîaws mawr, ac
o'r gwragedd pennaf nid
ychydig.
5 Èithr yr luddewon y rhai
oedd heb gredu, gan genfl-
gennu, a gymmerasant at-

tynt ry\v ddynion drwg o
grwydriaid; ac wedi casglu
tyrfa, hwy a wnaethant g>-ffro

yn y ddinas, ac a osodasant
ar d Jason, ac a geisiasant
eu dwyn hwynt allan at y
bobl.

6 A phan na chawsant

XVr, XVII.
hwynt, hwy a lusgasant .Ta-

son, a rliai o'r brodyr, at
bennaethiaid y ddhias, gan
lefain, Y rhai sydd yn aflon-

yddu y byd, y rhai hynny a
ddaethant yma hefyd

;

1 7 Y rhai a dilerhyniodd Ja-
' son:acymaey rhaihynollyn

,' pWneuthur yn erfyn ordein-
iadau Cesar, gan ddywedyd

I

fod brenhin arall, se/ lesn.

8 A hwy a gyffroisant y
dyrfa, a ìlywod'raetliwyr y
ddinas hefyd, wrth glywedy
pethau hyn.
9 Ac wedi iddynt gael sicr-

wydd gan Jason a"r lleiU,

hwj' a'u gollyngasant hwynt
ymaith.
10 A'r brodyr yn ebrw^dd o
hyd nos a anfouasant Paul a
Silas i Berea : y rhai wedi eu
dyfod yno, a aethant i syua-
gog vr luddewon.
11 Y rhai hyn oedd fonedd-

igeiddiach na'r rhai oedd yn
Thessalonica, y rhai a dder-
byníasant y gair gyd â phob
parodrwydd meddwl, gan
chwilio beunydd jt ysgryth-
vrau, a oedd y pethau hyn
felly.

12 Felly llawer o honynt a
gredasant, ac o'r Groegesau
parchedig, ac o wr, nid
ychydig.
1.3 A phan Avj'bu yr ludd-
ewon o Thessalonica fod gair
Diiw yn ei bregetliu gan
Paul yn Berea hefyd, hwy a
ddaethant yno hefyd, gan
gyffrôi y dyr'fa.

14 Ac yna yn ebrwydd y
brodyr a anfonasant Paul
ymaith, i fyned megis i'r

môr : ond Silas aThimothëus
a arhosa-sant yno.



15 A chyfarwyddwyr Paul
a'i dygasant ef hyd Athen

;

ao wedi derbyn gorchymyn
at Silas a Thimothëus, ar
iddynt ddyfod atto ar fì'rwst,

hwy a aethant ymaith.
16 ir A thra yr ydoedd Paul
yn aros am danynt yn Athen,
ei yspryd a gynhjrfwyd yn-
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iaid, mi a'ch gwelaf chwi ym
mhob peth yn dra choel-
grefyddol.
23 Canys wrth ddyfod heibio,

ac edrych ar eich defosiynan,
mi a gefais allor yn yr hon yr
ysgrifenasid, I'R DUW NID
ADWAENIR. Yrhwngan
liynny yr ydych chwi heb ei

Wrth weled y ddinas
:
adnabodynei addoli,hwnnwklo,

vedi
_

17 Oherwyùd hynny yr ym- 1
"24 Ÿ Dûw a naeth y byd,

resymmodd efe yn y synagog I a phob peth sydd ynddo, gaií

â'r luddewon, ac â'r rliai I ei fod yn Arglwydd nef a
crefyddol, ac yn y farchnad ! daear, nid yw yn trigo mewn
beunydd â'r rhai a gyfar-

j

temlau o waith dwylaw

:

fyddent âg ef. 25 Ac nid â dwylaw dynion
18 A rhai o'r philosophydd-

[ y gwasanaethir ef, fel pe bai
ion o'r Epicuriaid, ac o'r

j

anio eisieu dim ; gan ei fod
Stoiciaid, a ymddadleuasant

[

efynrhoddii bawbfywyd, ac
•''" ef ; a rhai a ddywedasant, ; anadl, a phob peth oll.

Beth a fynnai y siaradwr
hwn ei ddywedyd? a rhai,

Tehyg yw ei fod ef yn mynegi
duwiau d'ieithr : am ei fod yn
pregethu yr lesu, a'r adgyf-
odiad iddynt.
19 A hwy a'i daliasant ef, ac

a'i dygasant i Areopagus, gan
ddyedyd, A allwn ni gael
gwybod beth yw y ddysg
newydd lion, a draethir gen-
nyt ;;

20 Oblegid yr vryt ti yn
dwyn rliyw bethau dieithr i'n

clustiau ni: am hynny ni a
fynnem wybod beth a allai y
pethau hyh fod.

21 (A'r holl Atheniaid, a'r

dîeithriaid y rhai oedd yn
ymdeithio jtio, nid oeddynt
yn cymmeryd hamdden i

ddim arall, ond i ddywedyd
neu i glywed rhyw newydd.)
22 H Yna y safodd Paul

y'nghanol Areopagu.s, ac a
ddywedodd, Ha wr Athen-

Ac efe a wnaeth o un
gwsLeá bob cenedl o ddynion,
ibreswyho ar hoU wyneb y
ddaear, ac a bennodd yr
amseroedd rhag-osodedig, a
therfynau eu preswylfod
hwynt

;

27 Eel y ceisient yr Ar-
glwydd, os gallent ymbalfalu
am dano ef, a'i gael, er nad
yw efe yn ddîau neppell oddi
wrth bob un o honom :

28 Oblegid ynddo ef yrydym
ni yn byw, yn symmud, ac yn
bod ; megis y dywedodd rhai
o'ch pöetau chwi eich hun-
ain, Canys ei hiliogaeth ef
hefyd ydym ni.

29 Gan ein bod ni gan hyn-
ny yn hiliogaeth Duw, ni
ddylem ni dybied fod y Duw-
dod yn debyg i aur, neu
arian, neu faen, o gerfiad
celfyddyd a dychymmyg dyn.
30 A Duw, wedi esgeuluso
amseroedd yr anwybodaeth
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hon, sydd yr awrhon yn gor-
chymyn i bob dya ym mhob
mân êUifarhâu :'

31 O herwydd iddo osod
diwrnod yn yr hwn y barna
efe y byd meVn cyflawnder,
trw y gwT a ordeiniodd efe ;

gan 'roddi ffydd i bawb, o
herwydd darfod iddo ei gyf-

odi ef oddi wTth y meirw.
32 T A phan gl>-wsant sôn

ani adgyfodiad y meirw, rhai
a watwarasant :" a rhai a ddy-
wedasant, Ni a'th wrandawn
drachefn am y peth hwn.
33 Ac felly Paul a aeth ailan

o'u plith h'wynt.
34 Eithr rtíai gwr a l\-nas-

ant wTtho, ac a gredasant-.
ym mhlith y rhai vr oedd
JDionysius yT AreopagiaiJ, a
gwTaîg a'i henw Damaris, ac
«raill gyd â hwyTit.

PEXXOD XYIIT.
l Patd fT, Ttcdthio cTi ddwylam, ae
t/n vre^eth\i yn Corinth i'r Cenhedl-
'cei'd. 9 Yr Ar^wydd ÿn ei eysun
e/ triey tce!edismetk. 12 Aáiu.-yii

arno eer brm Gàiio y rha^ÌAw

:

yntatí yn, cad «i Mame ywiaith ; 18

ddmas^ ae yn. nertha y diseybiiOTU

24 Apòlos^ vedi ei ddyse-u ynfanyî-
ach mn Acicìm a Pàriscìia, 2S yn
pre^-ethu Crist eyd a nerth mawr.

A R ol y pethau hyTi, Paul
XX a ymadawodd âg Athen,
ac a ddaeth i Corinth.
2 Ac wedi iddo gael rhyTv
luddew a'i enw Acwila, un o
Pontus o genedl, wedi dyfod
yn hwyr o'r Ital. a'i wraig
Priscìlá, (am orchymya o
Cîaudius ÌT ludde'won oU
fyned allan o Rufain,) efe a
d'daeth attynt.

3 Ac, o herwydd ei fod o'r

un geifyddyd, 'efe a arhoes

xni, xTiir.
gyd â hwynt, ac a weithiodd :

I

(canys gneuthurwyr pebyll
1 oedd^-nt wTth eu ce'lfyddyd.)

4 Ac efe a ymresymmôdd
yn y sjTiagog' bob "Sabbath,
ac a gyhghürodd yr luddew-
on, a"r Groegiaid.
5 A phan ddaeth Silas a
Thimothëus o Macedonia,
bu gyfyng ar Paul yn yr ys-

pryd. ac e/e a dystiolaethodd
i'r'luddewon, mai lesu oedd
Crist.

6 A hwythau gwedi ymosod
yn ei er'byn, a chahlú, efe a
ysgydwodd ei ddiUad. ac a
ddywedodd wTthynt, Bydded
eich gwaed chwi ar eich pen-
nau eich hunain ; glân ydunif
fi : o 'i^yn allan mi a âf at y
Cenhedloedd.
7 í Ac wedi myned oddi

1

yno, efe a ddaeth 'i d un a'i

I enw Justus, un oedd yn
addoli Duw, t yr hwn oedd
yn cyífwTdd â'r syTiagog.
'
8 A Chrispus yf arch-syTia-
gogydd a gredôdd yn yr Ar-
glwjdd. a'i hoU d : a ilawer
o'r Corinthiaid, WTth WTan-
daw, a gredasant, ac a fed-
yddiwyd.
9 A'r Arglììydd a ddywed-
odd wrth Panl trwy weledig-
aeth liw nos, Xac o'fna ; eithr
Uefara, ac na thaw

;

10 Canys yr wyf fl gyd â
thi, ac lîi esyd neb arnat, i

wTieuthur niwed i ti : o her-
wydd y max3 i mi bobl lawer
yn y ddinas hon.
11 Ac efe a arhoes yno
flwyddyn a chwe mis, 3ti

dy^ gair Duw yn eu pUth
hwynt.
12' T A phan oedd G-àlio yn

rhag'iaw yn Achaia, cyfododd
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yr luddewon yn uufrj'd yn
j

gadw yr wyì sydd yn dyfod
erbyn Paul, ac a'i dygasant
ef i'r frawdle,
13 Gan ddywedyd, Y mae
hwn yn annog dynion i addoli
Duw yn erbyn y ddeddf.
14 Ac fel yr oedd Paul yn
amcanu agoryd ei enau, dy-
wedodd Gàlio wrth yr îutld-

ewon, Pe buasai gain, neu
ddrwg weithred.O luddewon,
wrth reswm myü a gyd-ddyg-
aswn â chwi

:

15 Eithr 03 y cwestiwn sydd
am ymadrodd, ac enwau, a'r

ddeddf sydd yn eich plith

chwi, edrychwch eich hunaiii

;

canys ni fyddaf fi farnwr am
y pethau hyn.

)uw, mi a ddeuaf yn fy ol

attoch chwi drachefn. Ac
efe aaeth ymaith o Ephesus.
22 Ac wedi iddc ddyfod i

waered i Cesarea, efe a aeth
1 fynu ac a gyfarchodd yr
eghvys, ac a ddaeth i waered
1 Antiochia.
23 Ac wedi iddodreuUo talm
o amser efe a aeth ymaith,
gan dramw^ trwy wlad Ga-
latia, a Phrygia, mewn trefn,

a chadarnhâu yr hoU ddisg-
yblion.
24 í Eithr rhyw luddew, a'i

enw Apòlos, Alexandriad o
genedl, gwr ymadroddus,

Ac efe a'u gyrrodd hwynt
j

cadam yn yr ysgrythyrau, a
oddi wrth y frî

17 A'r hoU Roegwyr, a gym-
merasant Sosthenes yr arch-
synagogydd, ac a'i curasant
o flaen y frawdle. Ac nid
oedd Gàlio yn gofalu am
ddim o'r pethau liynny.

ddaeth i Ephesus.
25 Hwn oedd wedi dechreu
dysgu iddo ffordd yr Ar-
glwydd : ac efe yn wresog yn
yr yspryd, a lefarodd, ac a
athfawiaethodd yn ddiwj'd y
pethau a berthynent " '

3 í Eitlir Paul, wedi aroa glwydd, heb ddeaU ond bed-
etto ddyddiau lawer, a gau-
odd yn iach i'r brodyr, ac a i

fordwyodd ymaith i Syria, a
|

chyd âg ef Priscìla ac Acwila

;

gwedi iddo gneiflo ei ben yn
Cenohrea: canys 3T oedd
amo adduned.

3 Ac efe a ddaeth i Ephe-
3, ac a'u gadawodd hwynt

yno; eithr efe a aeth i'r

.synagog, ac a ymresymmodd
" 'r luddewon.

10 A phan ddymunasant
anuì aros gj'd â hwynt dros
amser hy, ni chaniattaodd
efe:
21 Eithr efe a ganodd yn

iach iddynt, gan ddywedyd,
Y niae yn anghenraid i mi

a phan glybu Âcw'ila'a Phris-
cìla, hwy a'i cymmerasant ef
attynt, ac a agonusant iddo
fl^ordd Duw yn fanylach.
27 A phan oedd efe yn ewyll-

ysiomyned i Achaia,y brodyr,
gan annog, a ysgrifenasant
at y disgyblion i'w dderbyn
ef : yr hwn, wedi ei ddyfod,a
gynnorthwyodd lawer ar y
rhai a greda«ent trwy ras

;

28 Canys efe a orchfygodd
yr luddewon yn egnlol, ar
gyhoedd, gan ddangos trwy
ysgrythyrau, mai lesu yw
Crist.



PENNOD XIX.
6 Rhoddiyr Yspn/d Gldn trtry ddr
law Paul. 9 Yr luddmcm yn ca
ei athrawiaeíh ef, yr hm a aadai
heîr trtcy tryrtàiau. 13 Y 'consi

tvyr luddenaidd 16 yn ctc/ «i ei

gan y cythrna!. 19 Llo.^ y lly/r

24 Demetritá.

Uonydda y dirrfytg.
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a ch>Tighori ypethau a ÌMíi-th-

ynent i deyrnas Dduw.
9 Eithr pan oedd rhai wedi

caledu, ac heb grredu, gan
ildywedyd yn ddrwg ara y
fl'Drdd hônnoger bron yUiaws,
efe a dynnodd ymaiîh oddi
wrthynt, ac a neiUduodd y
disgyblion; ganymresymmu
beunydd yn ysgol un Tyran-
nuá.
10 A hyn a fu dros yspaid

chtnant

^
DIGWTDDODD.trafu

L Apòlos yn Corinth, wedi dwy flynedd, hyd oni ddarfu
Paul dramwy trwy y parth-

au uchaf, ddyfod o hono ef i

Ephesus : ac" wedi iddo gael
rhyw ddisgjhlion.
2'Efe a ddwedodd wrthynt,
A dderbyniasoch chv

bawb a oedd yn trigo yn
Asia, yn luddewon a Groeg-
iaid, glywed gair yr Arglwydd
lesu.
11 A gwyrthiau rhagorol a
.•naeth Duw trwy ddwylaw

pryd Glán er pan greda'soch ? |
Paul

Ahwja ddywedasant wrtho,
;

12 Hyd oni ddygid at y cleif-

îíi chawsoin ni gymmaint a ion, oddi wrth ei gorpb ef,

chlywed a oes Yspryd Glân. napcyuau neu foledau ; a'r

3 Ac efe a ddywedodd wrth- ' c'efydau aymadawai âhwynt,
ynt, I ba beth gan hjTiny a'r ysprj'dion drwg a aent
y bedydrtiwyd chwi ? Hwj-- allan o honynt.
thau a'ddyw'edasant, I fedydd ;

13 '. Yna rhai o'r luddewon
loan. ! cnvydraidd, y rhai oedd gon-
4 A dywedodd Paul, loan surwyr, a gj'mnierasant ar-

yn ddi'an a fedyddiodd â nynt enwi uwch ben y rhai
bedydd edifeirivch, gan ddy- oedd ag ysprydion drwg
wed'yd wrth y bobl am gredu ynddynt, enw yr Arglwydd
yn y'r hwn oedd yn dyfod ar lesu, gan ddyívedyd, Yr
êi ol ef, sef yng !Nghrist lesu. ydyra ni yn eich tynghedu
ö A phan glywsant hwy hyn, chwi tTv>-y yr lesu, yr hwn y
hwy a fedyddiwyd yn enw yr mae Paul yn ei bregethu.
ArglwTdd lesu.

j
14 Ac yr óedd rhyw saith o

6 Ac wedi i Paul ddodi ei
' feibion i Scefa, luddew ac

ddwylaw arnynt, yr Ysprj'jd
;
arch-ofl'eiriad, y rhai oedd yn

Glân a ddaettí aniynt ; a hwj' gwneuthur hyn.
a draethasant â thafodau, ac

;

15 A'r yspiýil drwg a at-

a brophwydasant.
i
tebodd ac a ddywedodd, Yr

7 A'r gwr oU oeddynt lesu yr w^f yn êi adnabod, a
ynghylch deuddeg. Phaul a aíJwaen ; eithr pwy
8 Ac' efe a aeth i mewn i'r ydych chwi ?

83'nagog, ac a lefarodd j'nhf 'l6 A'r dyn jt hvm yr oedd
drosdrimis.ganj'mresymmu

1 yr ysprj'd drwg ynddo, a
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riithroddarnyiit,aca'ugorch- Diana, oedd yn peri elw nid
fygodd, ac a fu drwra yn eu bychan i'r crefiftwyr

herbyn ; hyd oni ffoisant hwy
aJlan o'rt hwnnw, yn noeth-
ion ac yn archoUedig.
17 A hyn a fu hysbys gan yr

holl luddewon a'r Uroegiaid

rhai a alwodd efe,

ynghyd â gweithwyr y cyfryw
bethau hefyd, ac a ddywed-
odd, Ba wr, chwi a wyddoch
rnai oddi wrth yr elw hwn y

hefyd, y rhai oedd yn pres- mae ein golud
ylio yn Ephesus ; ac ofn a

syrthiodd amynt oll, ac enw
yr Arglwydd lesu a fawryg-
wyd.
18 A llawer o'r rliai a greil-

asent a ddaethant, ac a gyffes-

asant, ac a fynegasaut eu
giveithredoedd.
19 Llawer hefyd o'r rhai a

fuasai yn gwneuthur rhod-
reswaith, a ddygasant eu
Ilyfrau ynghyd, ac a'u Uosgas-
ant y'ngydd pawb : a hwy a

. fwriasant eu gwerth hwy, ac

I

a'i cawsant yn ddengniil a
deugain o ddamau arian.

20 Mor gadarn y cynnydd-
odd gair yr Arglwydd, ac y
cryfhaodd.
21 ^ A phan gyflawnwyd y
pethau hyn, arfaethodd Paul
yn yr yspryd, gwedi iddo

26 Chwi a welwcli hefyd ac
a glywcb, nid yn unig yn
Ephesus, eithr agos dros Asia
oU, ddarfod i'r Paul j-nia

berswadio a throi Uawêr o
bobl ymaith, wrth ddywedyd
nad ydyw dduwiau y rhai a
wneir â dwylaw.
27 Ao nid yw yn unig yn
enbyd i ni, ddyfod y rlian
hon i ddirmyg ; eithr hefyd
bod cyfrif teml y dduwies
fawr Dîana yn ddiddym, a
bod hefyd ddistrywio ei mawr-
hydi hi, yr hon y mae Asia
oll a'r byd yn ei haddoli.
28 A phan glywsant, hwy
a lanwyd o ddigofaint; ac
a lefasant, gan ddywedyd,
Mawr yw Diana yr Ephes-
iaid.

29 A Ilanwyd jt holl ddinaa
dramwy trwy Macedonia ac í o gythrwfl : a hwy a ruthras-
Achaia, fyned i Jerusalem; ' ant yn unfryd i'r orsedd,
gan ddyedyd, Gwedi i mi gwedi cipio tìaius ac Aris-
fod yno, rhaid i mi weled tarchns o Macedonia, cyd-
Rhufain hefyd.

j

ymdeithion PauL
22 Ac wedi anfon i Mace- 30 A phan oedd Paul yn
donia ddau o'r rhai oedd yn ' ewyllysio myned i mewn i

g\veini iddo, ««/ Timothe-
;

blith y bobl, ni adawodd y
us ac Erastus, efe eihuu a

|

disgyblion iddo.
arhosodd dros amser yn 31 Rhni hefyd o bennaeth-
Asia. iaid Asia, y rhai oedd gyfeill-

23^ Ahuar yramserhwnnw ion iddo, a yrrasaiit atto, i

drallod nid bychan ynghylch
|
ddeisyf artw, nad ymroddai

y ffordd honno.
i

efe i fyned i'r orsedd.
24 Canys rhy\v un a'i enw 32 A rhai a lefasant un peth,
Demetriiis, gôf arian, yn ac eraill beth arad: canys y
fewneuthur temlau arian i ! gynnulleidfa oedd yn g>-m-
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mysg ; a'r rhan fwyaf ni 1

wyddent o herwydd pa beth
|

y daethent yngbyd.
j

33 A hwy a dynnasant Alex-
\

ander allan o"r dyrfa, a'r
j

luddewon yn ei yrru ef ym
j

mlaen, Ac Alexander a am- i

neidiodd â'i law am osteg, ac
j

a fynnaäai ei amddiffyn ei i

hun wrth y bobl.

34 Eithr pan wybuant mai
luddew oedd efe, pawb &g \

un llef a lefasant megis dros
j

ddwy awT, Mawr ÿw liiana yr
Ephesiaid.
35 Ac wedi i ysgolhaig y
ddinas lonyddii y bobl, efe a
ddywedodd, Ha wr Ephes-
iaid, pa ddyn sydd nis gyr
fod dinas yr Éphesiaid yn
addoli y dduwits fawr Dìana,
a'r dddw a ddisgynoda oddi
wrth Jupiter?
36 A chan fod y pethau hyn
heb allu dywedyd i'w herbyn,
rhaid i chwi fod yn llonydd,
ac na wneloch ddim m'ewn
byrbwylL
37 (Janys dygasoch yma y
gwr hyn, y rhai nid ydynt
nac yn yspeilwyr temlau
nac yn cablu eich duwies
chwi.
38 Od oes gan hyimy gan
Demetrius a'r crefftwyr sydd
gyd âg ef, un hawl yn erbyn
neb, y mae cyfraith i'w chael,
ac y mae rhaglawiaid : rhodd-
edpawb yn erbyn eu gilydd.

39 Ac os gofynwch ddim am
bethau eraill, mewn cynnuü-
eidfa gjfreithlawn y teifynir
hynny.
40 Ü herwydd enbyd yw
rhag achwyn amom am y
iderfysg heddyw

;
gan nad oes

un âchos trw yr hwn y gaU-

, XIX, XX.
om roddi rheswm o'r ym-
gyrch hwn.
41 Ac wedi iddo ddywedyd
hyn, efe a oUyngodd y gyn-
nuUeidfa ymaith.

PENNOD XX.

ac .»n rregethu. 9 Eutychuí

fodi ifynu yn Jyw.

ynshyd ; ac tjnmynesi iddynl beth a

praidd Duw iddynt : 29 yn eu rhy-
buddio hwynt am y i^au.athrawon

:

36 yn ^weddio ifyd á hwynt.ac yn

lC ar ol gostegu y cythrwfl,
J\ Paul, wedi galw y disg-
yblion atto, a'w cofleidio, a
ymadawüdd i fyned i Mace-
donia.
2 Ac wedi iddo fyned dros y
parthau hynny, a'u cynghori
hwynt â Uawer o ymadrodd,
efe a ddaetli i dir Groeg.
3 Ac wedi aros dri mis, a
gwneuthur o'r luddewon
gynllwyn iddo, fel yr oedd ar
fedr morio i Syria, efe a
arfaethodd ddyclíwelyd trwy
Macedonia.
4 A chyd-ymdeithiodd âg ef
hydyn Asia, Sopatero Berea

;

ac o'r Thessaloniaid, Aris-
tarchus a Secundus ; a Gaius
o Derbe, a Timothëus ; ac o'r

Asiaid, Tychicus a Trophi-
mus.
5 Y rhai hyn a aethant o'r

blaen, ac a arhosasant am
danom yn Troas.
6 A ninnau a fordwyasom
ymaith oddi wrth Philippi,
ar ol dyddiau y bara croyw,
ac a ddaethom attynt hwy i

Troas mewn pùm niwrnnd

;



lle yr arhosasom saith uiwr-
nod.
7 Ac ar y dydd cyntaf o'r

wythnos, wedi i'r disgyblion
ddyfod ynghyd i dorri ba-
ra, Paul a yniresymmodd à
hwynt, ar fedr myned ymaith
drannoeth ; ac efe a barhaodd
yn ymadrodd hyd hanner nos.

8 Ac yr oedd llawer o lampau
yn y llofft Lle yr oeddynt wedi
ymgasglu.
9 A rhyw wr ieuangc, a'i

enw Eutychus, a eisteddai
mewn ffenestr : ac efe a syrth-
iodd mewn trwmgwsg, tra yr
oedd Paul yn ymresymmu yn
hir, wedi ei orchfygu gan
gwsg, ac a gwympodd i lawr
o'r drydedd lofit ; ac a gj'fod-

wyd i fynu yn farw.
lU A Phaul a aeth i waered,

ac a syrthiodd arno ef, a chan
ei gofleidio, a ddywedodd, Na
chyffrôed arnoch: canys y
mae ei enaid ynddo ef.

11 Ac wedi iddo ddyfod i

fynu, a thorri bara, a bwytta,
ac ymddiddan llawer hyd
dorriad y dydd; felly efe a
aeth ymaitli.

12 A hwy a ddygasant y
llangc yn fyw, ac a gysurwyd
yn ddirfawr.
13 H Ond nyni a aethom o'r

blaen i'r llong, ac a hwyliasom
i Assos ; ar fedr oddi yno
dderbyn Paul : canys felly yr
oedd efe wedi ordeinio, ar
fedr myned ei hun ar ei

draed.
14 A phan gyfarfii efe fi ni
yn Assos, nyni a'i derbyn-
iasom ef i me"wn, ac a ddaeth-
om i Mitylene.
1.5 A morio a wnaethom
oddi yno, a dyfod drannoeth
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gyferbyn â Chîos ; a thradwy
y tiriasom yn Samos, ac a
arhosasom yn Trogyiium

;

a'r ail dydd y daethom i

Miletus.
16 Oblegid Paul a roddasai

ei fryd ar hwyho lieibio i

Ephêsus, fel na byddai iddo
dreulio amser yn Asia. Canys
brysio yr oedd, os bai bosibl

iddo, i fod yn Jerusalem
erbyn dydd y Sulgwyn.
17 1Î Ac o Miletus efe a
anfonodd i Ephesus, ac a
alwodd atto heuuriaid yr

18 A phan ddaethant atto,

efe a ddywedodd wrthynt,
Chwi a wyddoch, er y dydd
cyntaf y deuthum i Asia, pa
fôdd y bûm i gyd â chwi dros
yr holl amser

;

19 Yn gwasanaethu yr Ar-
glwydd gyd â phob gcJstyng-

eiddrwydd, a llawer o ddagr-
au, a phrofedigaethau, y rhai
a ddigwyddodd i mi trwy
gynllwynion yr luddewon

:

20 Y modd nad atteliais

ddim o'r pethau buddiol heb
eu mynegi i chwi, a'ch dysgu
ar gyhoedd, ac o d i d ;

21 tìan dy.stiolaethu i'r ludd-
ewon, ac i'r Groegiaid hefyd,
yr edifeirwch svdd tu ag at
Dduw, a'r flydd sydd tu ag at
ein Harglwydd lesu Grist.

22 Ac yn awr, wele fi yn
rhwym yn yr yspryd yn myned
i Jerusalem, heb wybod y
pethau a ddig\vydd i mi yno

:

23 Eithr bod yr Yspryd Glàn
yn tystio i mi ym mhob dinas,

gan ddywedyd, fod rhwymau
a blinderau yn fy aros.

24 Ond nid wyf fi yn
gwneuthur cyfrif o ddim, ac



nid gwerthfawT gennyf fy ein-
|

ioesfyhun.osgaJlaforphenfy
|

ngjTfa trwy lawenydd, a'r

weinidogaeth a dderbyniais
gan yr Arglwydd le'su, i

dystiolaethu e'fengyl gras
Duw.

I

25 Ac yr awrhon, wele, mi
'

a v,-ji na chewch chwi oll, .

ym mysg y rhai y búm i yn
tramw'y yn pregethu teyrnas
Dduw,' 'weled fy wyneb i

mwTach.
|26

" O herw^-dd paham yr
ydwyf }Ti tystio i chwi y dydd

j

hedd}-w, fy mod i yn là'n o'ddi i

wrth waeiî pawb oll

:

\

sr Canys nidymatteliais rhag
m\-negi' i chwi hoU gynghor

;

Diiw.
I

28 *: Edrychwch gan h>'nny
j

amoch eich hunain, ac âr jt
holl braidd, ar yr hwn y gos- :

ododd }T Ysprjd Glân chwi
}Ti olygwjT, i fûgeilio eglwys
"Dduw, }T hon a bwrcasodd

;

efe â'i brlod waed.
|

29 Canys myfi a vm hyn, y
daw, ar'ol f }Tnadawiad i,

;

fleiddiau bliniôn i'ch plith,
'

heb arbed y praidd.
j

3u Ac o "honoch chwi eich
hunain y c}-fyd g^vr yn llef- :

aru pethau gyrdraws, i
'

dynnu di.'igyblionar eu hoL
31 Ara hnny gwyliwch, a

chofiwch, dros dair blynedd
na pheidiais i nos a dydd â
rhybuddio pob un o honoch à

,

dagrau. í

32 Ac }T awrhon, froJ}T, }t
ydw}f y"n eich gorch}TÍi}Ti i

Dduw,'ac i air ei ras ef, yr
:

hwn a all adeiladu ychwane'g,
a rhoddi i chwi et'ifeddiaeth

ym mhlith }T holl rai a
,
sancteiddíwyd. <
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33 Arian, neu aur, neu wisg
neb, ni chwennychais

:

34 lë, chwi a wyddoch eich
hunain, ddarfod i'r dwylaw
hyn wasanaethu i"m cyfreid-
iau i, ac i'r rhai oedd'gyd â
mi.
35 Mi a ddangosais i ch^ri

bob peth, mai WTth lafurio

felly y mae yn rhaid cyn-
northwyo y gweiniaid;' a
choflo geinau yr Arglwydd
lesu, ddywedyd o hono ef,

mai Dedydd ^^w rhoddi yn
hytrach na derbyn.
36 ^ Ac wedi iddo dd^-wedyd

y pethau hyn, efe a roddodd
ei liniau i la\\ r, ac a weddiodd
gyd â hwynt oll.

37 Ac wlo yn dost a wnaeth
pawb : a'Aii-y a syrthiasant ar
wddf Paul, ac a""i cusanasant
ef;
38 Gan ofidio }Ti bennaf am
y gair a ddywèdasai efe, na
chaent welêd ei wyneb ef
mwy. A hwy a'i hebryng-
asant ef i'r Uong.

PEXXOD XXI.
1 Paut yn girrfhod â eyn^hori i beidio

á myruÂ i Jerusaléyn. ' 9 Merched
Phyltp yn brvphwyäesatt. 15 Paul
yn dyfad i Jenualem, 27 Ue y dali-

'tryd e/, ac y iu mewn mau-r beryel

:

31 a'r pe -—..^ -^ -r pen-capten it

'bobl.

i fe/an
;achube/,a<

ADIGWTDDODD, wedi
i ni osod allan, ac ym-

adael & hwynt, ddyfod o
honom Ig iiniawn-gjrch i

Coos, a thrannoeth i Khodes

;

ac oddi yno i Patara.
2 A phan gawsom long yn

hw}lio trosodd i Phenice, ni
a "ddringasom iddi, ac a
aethom ymaith.

m
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3 Ac wedi ymdda
Cyprus i ni, ni a'i gadawsoin
hi ar y llaw aswy, ac a liwyl-

iasom i Syria, ac a diriasom
yn Tyrus : canys yno yr oedd
y llong yn dadlwytho y

4 "Ac wedi i ni gael disgybl-

ion, nyni a arhusasoni yno
saith niwruod : y rhai a düy-

rhwymo ei ddw^law ef a'i

draed, efe a ddywedodd, Hj n
a ddywed yr Yspryd Glân

;

Y gwr bîau y gwregys hwn a
rwym yr luddewon fel hyu
yn Jerusalem, ac a'itraddod-
anti ddwylaw y CenhedloedtL
12 A phan g:lywsom y peth-
au hyn, nyni, a'r rhai oedd

fan honno hefyd, a ddeis-
wedasant i Paul, trwy yr yfasom nad elai efe i fynu
Tspryd, nad elai i fynu i

i

Jerusalem.
Jerusalem.

|
13 Eithr Paul a attebodd,

5 A phan ddarfu i ni orphen Beth a wnewch cliw: ya
_., __ ^ iv nsuaí
canys parod wyl

rhwymo yn unig, ond i farw
hefyd yn jerusalem, er mwyn
enw yr Arglwydd lesu.

14 A chan na elUd ei ber-
swadio, Di a beidiasom, gan

y dyddiau, ni a ymadaws
ac a gychwynasom ; a phawb^ !

yngliyd â'r gwTagedd a'r

l)lant, a'n hebryngasant ni
hyd allan o'r ddinas : ac wedi

;

i ni ostwng ar ein gliniau ar
|

y traeth, ni a weddiasom.
6 Ac wedi 1 ni ymgjfarch ddywedyd, Ewyllys yr Ar-

â'n gilydd, ni a ddrin'gasora glwydd a wneler.
i'r Uong; a hwythau a ddy- 15 Hefyd, ar ol y dyddiau
chwelasant i'w cartref.

'

7 Ac wedi i ni orphen
hwylio o Tyrus, ni a ddaeth-
om i Ptolemais: ac wedi i ni
gjfarch y brodyr, ni a drig-

hynny, ni a gy:
beichiau, ac a aethom i fynu
i Jerusalem.
16 A rhai o'r disgyblion o
Cesarea a ddaeth -

-
•

diwrnod gyd ä, gan ddwyn un Mn
ddisgybl, gydCyprus, 1

â'r hwu y llettem.
17 Ac wedi ein dyfod

rusalem, y brodyr a'n uer-

byniasant yn llawen.
18 A'r dydd nesaf yr aeth
Paul gyd â ni i mewn at

Tago ; a'r hoU henuriaid

Je-

hwynt.
8 A thrannoeth, y rhai oedd
ynghylch Paul a ymadaw-
sant, ac a ddaethant i Cesarea.
Ac wedi i ni fyned i mewn id Phylip yr efengylwr, (yr
hwn oedd un o'r saith,) ni a
arhosasom gyd âg ef.

9 Ac i hwn yr «jedd pedair ddäethant yno.
merched o forwynion, yn 19 Ac wedi iddo gyfarch
prophwydo. gwell iddynt, efe a fynegodd
10 Ac fel yr oeddem yn aros

:
iddynt, bob yn un ac un.

yno ddyddiau lawer, daeth i bob peth a wnaethai Duw
waered o Judea brophwyd 1 ym mhlith y Cenhedloedd
a'i enw Agal)us. trwy ei weinidogaeth ef.

11 Ac wedi dyfod attom, a 20 A phan glywsant, hwy a

chymmeryd gwTegys Paul, a ' ogoneddasant yr Arglwydd,
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ac a ddywedasant wrtho, Ti 27 A phan oedd y saith

a weli, frawd, pa sawl myrdd- niwrnod ar ddarfod.yr ludd-
iwn sydd o'r luddewon y ewon oeddynt o Asia, pan
rhai a gredasant ; ac y maent welsant ef yn y deml, a derf-

1 dwyn zêl i'r ddeddf.
21'A hwy a glywsant £.—
danat ti, dy fod di yn dysgu

ymwrthod'â Moses ; ac yn
d\"'.vedyd, na ddylent hy

. sgasant yr holl bobl, ac a
ddodasant ddwylaw amo,

, . „ 28 tìan lefain, Ha wr
luddéwôn oll, y rhai 'sydd Israeliaid, cynnorthwywc'h.
mysg y Cenlîedloedd, i Dyma y dyn 'sydd yn dysgu

' - '• " lawb ym mhob màn yn er-

iyn y bobl, a'r g}'fraith,'aT lle

enwaedu ar eu plant, na yma : ac ym mhellach,
rhodio yn ol y defodau. Groegiaid hefyd a ddug efe i

•2-2 Pa beth gan hynny ? nid mewn i'r demí, ac a halogodd
fodd na ddêl

ynghyd : canys hwy a gânt
glywed dy ddj-fod di.

y lle sanctaidd hwn.
29 Canys hwy a welsent o'r

, gi/ncu uj uuíi.j^i ui. blaen T'rophi-mus yr Ephes-
I 2:3 Gwna gan hynny yr hyn iad yn y ddinas gyd âg ef,

a ddj-wedwn wrthyt : Ý ni'ae yr hwn jt oeddynt hwy yn
gennym ni bedwar gwr a tybied clilarfod i Paul ei

chanddynt addune<J arnynt

:

d'dwyn i mewn i'r demL
. 24 Cyinmer y rhai hy'n, a 30 A chynhyrfwTd y ddinas
glanhâer di gyd â hwynt, a oll, a'r bôbl a redodd
gwna draul árnynt, fel yr jTighyd : ac wedi ymaelyd yii

eilliont eit penüau ; ac'y 'Paul, hwy a'i iynnasant ef
gv\7po pawb am y pethau a allan o'r deml : ac yn eb-

;

glywsant am dauat ti. nai;! rwydd cauwyd y drjsau.

!

ydynt ddim, ond dy fod di 31 Ac fel yr 'oeddynt hwy
<ly hun hefyd yn rhodio, ac yn ceisio ei ladd ef. daeth y
yn caílw y d'deddf. gair at ben-capten y fyddin,
25 Eithr arn y Cenhedloedd fod Jerusalem oli mewn
y rhai a gredasant, ni a terfysg.
ysgrifenasom, aca faruasom, 32 'Yr hwn allan o law a
na bo iddynt gadw dim o"r gymmerodd filwyr, a chan-
cyfrj-w beth ; eithr iddynt wriaid, ac a redodd i waered
ymgadw oddi wrth y pethau attynt : hwj-thau, pan wel-

aberthwyd i eilunod,
gwaed, a rhag peth tagedig,
a rhag putteindra.

y pen-capten a'r milwyr,
a beidiasant â churo PauL
33 Yna y daeth y pen-capten

26" Yna Paul a gymmerth y yn nês, âc a'i da'liòdd ef,'ac a
g\vr; a thrannoeth, gwedi archodd ei rwymo «/ â dwy
iddo ymlanhâugyd â hwynt,

!
gadwyn; ac 'a ymofynodd

efe a aeth i mewn i'r deml ; .
pwy oedd efe, a pha beth a

gan hysbysu cyflawni dydd-
j

wnaethai.
iau y glanhâd, hyd oni

j
34 Ac amryw rai a lefent

offrj'mmid oflFrwm dros bob i amryw beth vn y dvrfa: ac
- honynt. ' am iias galfai wvbod hvs.
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bysrwydd o herwydd y oy-

thrwfl, efe a orchyiiiynodd ei

ddwya ef i'r ceistell.

35 'A phan oedd efe ar y
grisiau, fe a ddigwyddodd
gorfod ei ddwyn ef gan y
milwyr, o achos trai's y dyrfa.

36 Canys yr oedd llîaws y
bobl yn canlyn, gan lefain,

Yniaitli ûg ef.

37 A phan oedd Paul ar ei

ddwyn i mewn i'r castell, efe

a ddywedodd wrth y pen-
capten, Ai rhydd i mi ddy-
weilyd peth wrthyt ? Ac efe a
ddywedodd, A fedri di Roeg ?

38 Onid tydi yw yr Aiphtwr,
yr hwn o flaen y dyddiau
hyn a gyfodaist derfysg, ac a
arweiniaist i'r anialwch bed-
air mil o wr llofruddiog ?

39 A Phaul a ddywedodd,
Gwr ydwyf fl yn wir o ludd-
ew, un o Tarsus, dinesydd o
ddinas nid anenwog, o Cili-

cia ; ac yr wyf yn deisyf arnat
ti, dyro gennad i mi i lefaru

wrth y bobl.

40 Ac wedi iddo roi cennad
iddo, Paul a safodd ar y gris-

iau, ac a amneidiodd â llaw ar

y bohl. Ac wedi gwneuthur
distawrwydd mawr, efe a
lefarodd wrthynt yn Heb-
raeg, gan ddywedyd,

PEXNOD XXII.
1 Paul V» mynuri *« helaeth y modd
y trohideffrffyd'd, 17 ac v imlwrsid
e/i/odynapostol. 22 Ybobl,ifrth
glywed crybwyll am y Cenhedloedd,
y'n Itefain yn ei erbyn ef: 24 yntau
yndebygi eael ei JfiangeUu; 25 ac

'dd'in^.fTaintRhu/aif!'.
^' ""'"

HA wr, frodyr, a thadau,
gwrandêwch fy amddifif-

yn wrthvch yr awrhon.

XXI, XXII.
2 (A phan glywsant mai yn
Hebraeg yr oedd efe yn
llefaru wrthynt, hwy a rois*

ant iddo oífteg g^-ell: ac efe
a ddywedodd,)
3 Gwr wyf fi yn wir o ludd-
ew, yr hwn a aned yn Tarsus
yn Cilicia, ac wedi fy meith-
rin yn y ddinas hon wrth
draed Gamallel, ae wedi fy
athrawiaethu yn ol manylaf
gyfraith y tadau, yn dwyn
zel i Dduw, fel yr ydycli
chwithau oll heddyw.
4 A mi a erlidiais y ffordd
hon hyd anga«, gan rwymo
a dodi y'ngharchar wj'r a
gwragedd hefyd.
5 Megis ag y mae yr arch-

offeiriad yn dyst i mi, a'r

holl henaduriaeth ; gan y
rhai hefyd y derbyniais lyth-

yrau at y brodyr, ac yr euth-
um i Damascus, ar fedr dwyn
y rhai oedd yno hefyd, yn
rhwym i Jerusalem, i'w

j

cospl.

6 Eithr digwyddodd, amyfî
î yn myned, ac yn nesâu at

I
Damascus, yngliylch hanner

' dydd, yn ddisymmwth i fawr
' oleuni o'r nef ddisgleirio o'm
: liamgylch.

7 A mi a syrthiais ar y
j

ddaear, ac a glywais lais yn
I dywedyd wrthyf, Saul, Saul,

p.iham yr w^t yn fy erlid ?

I

8 A minnau a attebais, Pwy
' wyt ti, Arglwydd ? Yntau
I a ddywedodd wrthyf, Myfl
I yw lesu o Nazareth, yr hwn
: yr wyt ti yn ei erlid.

9 Hefyd y rhai oedd gyd â
myfl a welsant y goleuni yn
ddîau, ac a ofnasant ; ond ni

chlywsant hwy lais yr hwn
oedd yn llefaru wrthyf.
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10 Ac myfi a ddv\vedais,
j

19 A minnau a ddywedais,
Beth a wnaf, Arglwydd ?

|

Arglwydd, hwy a wyddant
A'r Arglwydd a ddywedodd

j

fy mod i yn carcharu, ac }ti

wrthyf, Cyfod, a dos i Da- i baeddu ym mhob synagog, y
mascus ; a'c yno y dywedir 1 rhai a gredent ynot ti

:

ti bob pelh a'r a ordeiniwyd i
|

20 A phan dywalltwyd
ti eu gwneuthur. 1 gwaed Stephan dy ferthyr di.

11 A phrj'd nad oeddwn yn
i yr oeddwn i hefyd yn sefyli

g\veled gan ogoniant y gol-

euni hwnnw, a'r rhai oedd
pyd â mi yn fy nhywys erbj-n

fy llaw, myfi a ddeuthum '

DaUamascus.

ger Uaw, ac yn cydsjTiio i'i

ladd ef, ac yn cadw dillad y
rhai a'i Uaddent ef.

21 Ac efe a ddj-\vedodd
wrthyf, Dos ymaith: canys

Ac un Ananîas, gwr ' mi a'th anfonaf ym mheU at
defosiynol yn ol y ddeddf, ac y Cenhedloedd.
iddo a'ir da gan yr luddewon

\ 22 A hw^ a'i gwrandawsant
'r oeddynt yn preswylio ' ef hyd y gair hwn ; a hwy a

Vno, godasant eu llef, ac a ddy-
13 A ddaeth attaf, ac a saf- wedasant, Ymaith â'r cyfrj-

odd ger llaw,ac a ddywedodd
wrthyf, y brawd Saul, cym-
mer'dy olwg. Ac mi a ed-
rychais amo yn yr awr honno.
'l4 Ac efe a ddywedodd,
Duw ein tadau lü "a'th rag-
ordeiniodd di i wybod ei

rjilys ef, ac i weled y Cyf-
ian'hwnnw, ac i glywed
llefen-dd ei enau ef.

1.5 Canvs ti a fyddi dvst iddo

un oddi ar y ddaear : canys
nid cymmw)-3 ei fod ef yn
fyw.
23 Ac fel yr oeddynt yn

Uefain, ac yn bwrw eu dillad,

ac yn taflu'llwch i'r awjT,
24 T pen-capten a örchy-
mj-nodd ei ddwyn ef i'r cas-

tell, gan beri ei holi ef tnvy
fflangellau; fel y gallai wyl»-

_ _ . , .
Ofi am ba achos yr oeddnt

wrth bòb dyn, o'r ptthuu »
j

yn llefain arno felly.

welaist ac a glywaist.
I 25 Ac fel yr oeddynt yn ei

16 Ac jr awrhon beth yr
;
rwymoef àcharreiau,d.vwed-

njt ti yn ei aro.s? cj'fod, odd Paul WTth y canwriad yr
bedyddier di, a golch ymaith hwn oedd jjn sefyll ger Ilaw,
dy bechodau, gan alw 'ar enw Ai rhydd i chwi fflangellu
yr Ai^lw^dd.

j

gwr o Rufeiniad, ac heb ei

17 A darfu, wedi i mi ddyfod . gondemnio hefyd ?

yn fy ol i Jerusalem, fel jt 1 26^ phan glybu ycanwTÌad,
oeddwn yn gweddìo yn y ( efe a aeth ac a fnegodd i'r

deml, i mi syrthio mewn pen-capten, gan ddywedyd,
llewyg; Edrj'ch beth yr wj-t yn ei

18 A'i weled ef j-n dj-wedyd ' wueuthur: canys Hhufeiniad
wrthyf, Brysia, a' dos'ar fö's 1 yw y dyn hwn.
allan o Jerusalem : o her-

| 27 A'r pen-capten a ddaeth,
wj-dd ni dderbyniant dy

;
ac a ddyw-edodd wTtho,

dj'stiolaeth am daiiaf ü.
i
Dywed i mi, ai Rhufeiniad

255
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wyt ti ? Ac efe a ddywedodd,
lë.

28 A'r pen-capten a atteb-

odd, A 8wm mawr y cefais i

y ddinas-fraint hon. Eithr
"Paul a ddywedodd, A min-
nau a anwyd ynfreinicl.
29 Yn ebrwydd gan hynny
yr ymadawodd oddi wrtho y
rhai oedd ar fedr ei holi ef

:

a'r pen-capten hefyd a ofn-
odd, pan wybu ei fod ef yn
Hhufeiniad, ac oblegid dar-
fod iddo ei rwymo ef.

30 A thranuoeth, ac efe yn
ewyllysio gwybod hysbya-
rwdd ara ba beth y cyh'uddid
ef gan yr Iuddevvon, efe a'i

goUyngodd ef o'r rhwymau,
ac a archodd i'r arch-offeir-

iaid a'u cynghor oll ddyfod
í/reo; ac efe a ddug Paul i

waered, ac a'i gosododd ger
eu bron hwy.

PENNOD XXITr.
1 Paul yn atteb drosto ei hun. 2
Amn'iiu yn eorcht/myn ei daro ef.

7 Yrnrmon ym myn^ ei srtfhtidäwt/r

ef II Duta ÿn 'ei nysùro ef. 14

Yt Itiddeti'on yn cynUwyn idrio ; 20
a dansos hynny fr pen-capten: 27
yntafyn ei anfm ef at F/elix y

APHAUL, yn edrych yn
graflf ar y cynghor, a

ddywedodd, Fla wr frodyr,

mi" a wa.sanaethais Dduw
inewn pob cydwybod dda,
hyd y dydd heddyw.
2 A'r arcb-offeiriad Ananîas
a archodd i'r rhai oedd yn
sefyll yn ei ymyl, ei daro ef

ar ei enau.
3 Yna y dywedodd Paul
wrtho, Duw a'th dery di,

bared wedi ei wýn-galchu

:

canys a ydwyt ti yn eistedd

xxn, XXIII.
i'm barnu i jti ol y ddeddf, a
chan droseddu y ddeddf yn
peri fy nharo i ?

4 A'r sefyllwyr a ddywedas-
ant wrtho, A ddifenwi di
arch-offeiriad Duw ?

5 A dywedodd Paul, Ni
wyddwn i, frodyr, mai yr
arch-offeiriad oedd efe :

j

canys ysgrifenedig yw, Ka
j

ddywed yn ddr^vg am ben- !

'

naeth dy bobl. í

j

6 A phan wybu Paul fod y
I naill ran o'r Saduceaid, a'r

j

llall o'r Phariseaid, efe a

lefodd yn y cynghor, Ha wi
frodyr, Pharisead wyf fl, mab
i Pharisead: am obaith ac

1

adgyfodiad y meirw yr ydys

j

yn fy marnu i.

7 Ac wedi iddo ddywedyd
hyn, bu ymiyson rliwng' y
Phariseaid a'r .Saduceaid: a
rhannwyd y Ilîaws.

8 Canys y Saduceaid yn w
a ddywedant nad oês n
adgyfodiad, nac angel, nac
yspryd : eithr y Phariseaiil

sydd yn addef pob un o'r

ddau.
9 A bu llefain mawr: a'r

ysgrifenyddion o run y Pha-
riseaid a godasant i fynu, ac
a ymrysonasant, gan ddy-
wedyd, Nid ydym ni yn cael
dim drwg yn y dyn hwn:
eithr 03 yspryd a' lefarodd
wrtho, neu ahgel, nac ym-
r>'sonwn â Duw.
10 Ac wedi cyfodi terfysg
mawr, y pen-capten, yn (jfni

rhag tynnu Paul yn ddrylliau
ganddynt, a archodd i'r mil-
wyr fyned i waered, a'i gipio

ef o'u plith hwynt, a'i ddwyn
l'r castell.

11 Yr ail no3 yr Arglwydd a

2c6



safodd ger llaw iddo,
ddywedodd, Paul, cymmer
g}-sur: canys me^'is y tystiol-

aethaist aiíi danaf ü yn Je-
msalem, felly y niae yü rhaid
i ti dystiülaèchu yn ühufain
hefyd.
J2 A phan aeth hi yn ddydd,

rhai OT luddewon, wedi
llunio cyfarfod, a'u rhwj-m-
asant eù hunain â diofn'd,

gan ddywedyd na fwj'ttâent
ac nad yfent nes iddynt ladd
PauL
13 Ac yr oedd mwy na deu-
gain o'f rhai a wnaetliant y
cynghrair hwn.
14 A hwy a ddaethant at yr

arch-oflfeihaid a'r henuriaid,
ac a ddywedasant, îsi a'n
rhwj'masom ein hunain â
diofiyd, na archwaethem
ddim hyd oni laddem Paul.
15 Yn awr gan hjTiny hys-
byswch gyd â'r cynghor i'r

pen-capten, fel y dygo efe ef
i waered y fory attoch chwi,
fel pe byddech ar fedr cael
gwybod yn fanylach ei hanes
ef : a ninnau, cyn y delo efe

igos, ydym bärod i'w ladd

YR ACTAU, XXin.
y gwT ieuangc yma attat ti,

jT hwn sydd gauddo beth i'w
ddywedyd WTthyt.
19 A'r pen-capten a'i cjTn-
merodd ef erbyn ei law, ac a
aeth âg ef o'r ueiUdu, ac a
ofynodd, Beth yw jt hyn
sydd gennyt i'w fynegi i nii ?

20 Ac efe a ddywedodd, Yr
luddewon a gj'd-fwTÌadasant
ddeisyf amat ddwyn Paul
i waered y foryi'r cynghor,
fel pe baent ar fedr ymofyu
yn fanylach jti ei gylch ef.

21 Ond na chyttuna di â
hwjTit ; canys y mae jni cjti-

UwjTi iddo fn-y na deugeinwr
o honynt, y "rhai a roi-sant

ddîofrd, nâ bwj'tta nac yfed,
nes ei ladd ef : ac yn awr y
maent hwy yn barod, yn dis-

gwjd am addewid gennyt ti.

22 Y pen-capten gan hynny
a oUyngodd y gwT ieuangc
jTuaith, wedi gorchymjmicWo
na ddywedai i neb, ddangos
o hono y pethau hyn iddo
ef.

23 Ac wedi galw atto ryw
ddau ganwriad, efe a ddy-
wedodd. Parrottôwch ddau
cant o filwyr, i fyned hyd yn
Cesarea, a deg a thri ugain o
wtr meirch, a deucant o
ffyn-wewj r, ar y drj'dedd awr
o'r nos

;

24 A pharottôwch ys2Tubl-
iaididdyníiosod Paulafnynt,
i'w ddwj'n ef yn ddîogei at
Ffelix y rhaglaw.
25 Ac efe a ysgrifenodd

lythyr, yn cynnw-ys yr ystjT-

aerth ef,
1
iâeth j'ma

:

-capten;
|

26 Claudius Lysias at yr

, Paul y
i

ardderchoccaf raglaw Ffelix,
carcliaror a'm galwodd i atto, ! yn anfon annercli.
acaddj'munoddamafddwyn

i 27 Y gwr hwu a ddaliwyd

16 Eithr pan glybu mab
chwaer Paul y cynll^yj'n yma,
efe a aeth i liien i"r casteU,
ac a fynegoad i Paul.
17 A Phaul a alwodd un o'r

canwriaid atto, ac a ddj'wed-
odd, Dwg y gwr ieuangc hwn
at y pen-capten; canj's y
maê ganddo beth i"w fj"negi

iddo.
18 Ac efe a'i

' ac a'i dug at y
ddj-wed'c



YR ACTAU,
gan yr luddewon, ac a f

u

agos a'i ladd ganddynt ; ac a
achuhais i, gan ddyfod â llu

arnynt, gwedi deall mai
Rhufeiniad oedd.
28 A chan ewyllysio gwybod

yr achos yr oeddynt yn

I

achw^n amo, mi a'i dygais ef
I i waered i'w cynghor hwynt

:

! 29 Yr hwn ý cefaís fod yn
achwjTi arno am arholion o"u

cyfraith hwy,heb fodun cyn
amo j-n haeddu angau, neu
rwymau.
30 A phan fynegwyd i mi
fod yr luddewon ar fedr cyn-
llwyn i'r gwr, myfi a'i han-
fonais ef allan o law attat ti

;

ac a rybuddiais y cyhuddn^r
i ddywedyd y pethau oedd yn
ei erbyn ef ger dy fron di.

Bydd iach.

31 Yna y milwjT. megis y
gorchymynasid . iddynt, a
gymmerasant Paul, ac a't

dygasant o hyd nos i Anti-
patris.

32 A thrannoeth, gan adael
i'r g%vr meirch fyned gyd âg
ef, hwy a ddychwelasant i'r

castell

:

33 Y rhai, gwedi dyfod i

Cesarea, a rhoddi y llythyr at

y rhaglaw, a osodasant Paul
hefyd ger ei fron ef.

34 Ac wedi i'r rhaglaw ddar-
llen y Uythyr, ac ymofyn o ba
dalaeth yr oedd efe: a gwyb-
od mai o CiUcia yr ydoedd ;

33 Mi a'th wrandawaf, eb
efe. pan ddelo dy gyhuddw^r
hefyd. Ac efe a orchymyn-
odd ei gadw ef yn nadleudy
Herod.

PENNOD XXIV.
1 Paul, wediá gyhuddo gan Tertìtlut

ÿr areilìiiu.T, 10 t/n atteb drot ei

XXIII, XXIV.
fuchedd a'i athrau-iàeth : 24 .y»
preseihu Crisi Cr rhaelaw a'i ujrai^.

26 'Y rhngtauì yn 'gobeithio eael

gwolr,eithryn ofer : 27 aco'rdiw.
edd, uirth fyned alian o'i suydd, yn
gadael Paul y* n^archar.

AC ar ol pùm ninTnod, 'y

XX daeth Ananîas yr arch-
offeiriad i waered, a'r henur-
iaid, ac un Tertùlus, areith-
iwr; y rhai a ymddangosas-
ant ger bron y rhaglaw yn
erbyn Paul.
2 Ac wedi ei a!w ef ger

bron, Tertùlus a ddechreu-
odd ei gj'huddo e/, gan ddy-
wedyd,
3 Gan ein bod ni jm cael
trwot ti heddwch mawr, a
bod pethau Uwyddiannus i'r

geuedl hon trwy dy rag\vel-

ediad di, yr ydym ni yn gwbl,
ac ym mhob 'man, yn eu
cydnabod, ardderchoccaf
Ffelix, gyd â phob dîolch.

4 Eithr, fel na rwystrw^f d;

ym mhellach, yr ydwyf yn
deisyf amat, o'th hynawsedd,
wrandaw arnom ar fjT eiriau.

5 Oblegid ni a gawsom y
gwr hwn yn bla, ác yn cyfodi

terfysg ym mysg yr holl

luddewon trwy y hyd, ac yn
ben ar sect y Nazareniaid :

6 Yr hwn a amcanodd hal-

ogi y deml : yr hwn hefyd a
ddaliasom ni, ac a fjTinasem
ei famu yn ol ein cjfraith nL
7 Eithr Lysias y pen-capten
a ddaeth, a thrwy orthrech
mawr a'i dug e/ allan o'n
dwylaw ni,

8 Aca. archodd i'w gyhudd-
wyr ddyfod ger dy fron di:

gan yr hwn, wrth ei iioli, y
gelli dy hun gael gwybodaeth
o'r hoU bethau am y rhai jt
j'dym ni yn achwjn amo.
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YK ACTAU, XXIV.
9 A'r Tuddewon a gydsjii- 1 wedi fy nglanhâu yn y deml,

iasant hefyd, gan ddywedyd nid gyd â thorf na therfysg.

19 Y rhai a ddylasent fod
ger dy fron di, ac achwyn, os
oedd ganddynt ddim i'm her-
byn.
20 Neu, dyweded y rhai hyn
eu hunain, os cawsant ddim

fod y pethau hjTi felly.

] A Phaul a attebodd, wedi
i'r rhaglaw amneidio arno i

ddywedyd, Gan i mi wybod
dy'fod di yn farnwr i'r genedl
hon er ys llawer o flynydd-
oedd, yrydwyfynfwycysurus |

camwedd ýnof, tra fûm
yn atteb trosof fy hun.

j

sefyll o flaen y cynghor

;

'll Canys ti a elli wybod nad
j

21 Oddi eithr yr un llef hon
oes dros ddeuddeg diwrnod a lefais pan oeddwn yn sefyll

er pan ddeuthum i fynu i yn eu plith ; Am adgyfodiad
addoli yn Jerusalem. y meirw y'm bernir heddyw
12 Ac ni chawsant fl yn y gennych.
deml yn ymddadleu â neb, 22 PanglybuFfelixypethau
nac yn gwneuthur terfysg i'r hyn, efe a'u hoedodd hwynt,
bobl, nac yn y synagogau, can wybod yn hysbysach y
nac yn y dd'iuas

:

pethau a berthynent i'r fifordd

13 Ac ni allaut brofl y pethau honno ; ac a ddywedodd, Pan
y maent yn awT yn achwyn ddêl Lysias y pen-capten i

amaf o'u plegid. " ' waered, mi a gâf %vj'bod eich

14 Ond hyn yr ydwyf yn ei matterion chwi yn gwbL
gyfifesu i ti, mai yn ol y flfordd 23 Ac efe a archodd i"r can-

y maent liwy yîi ei galw yn wriad gadw Paul, a chael o

"heresi, felly ÿr wyf ü yn addoli ìiono esmwj'thdra ; ac na lest-

Duw fy nhadau ; gan gredu eiriai neb o'r eiddo ef i'w

jT holl bethau sydd ysgrifen- wasanaethu, nac i ddyfod
èdig yn y ddeddf a'r pro- atto.

phwydi

;

24 Ac ar ol talm o ddyddiau,
15 A chennyf obaith ar y daeth Ffehx, gj'd â'i wraig
Dduw, yr hon y mae y rhai

[ Drusìla, yrhon ydoeddludd-
hyn eu hunain yn ei disgwyl

y bydd adgyfodiad y meir\v,

i'r cyfiawnion ac i'r anghyf-
iawnion.
16 Ac yn hyn jt ydwyf fi fy

hun yn yrnarfef, i" gaêl cyd-
wybod ddirwystr tu ag at
Dduw a dynion, jti wastad-
ol.

17 Ac ar ol llawer o fljTiydd-

oedd, y deuthum i wn"eu"tbur
elusenau i'm cenedl, ac oflT-

rymmau.
'lS Ar hynny rhai o'r ludd-
ewon o Asia a'm cawsant i

; a jTrodd am Paul,
a'i gwrandawodd ef j'nghylch

y ffydd yng Nghrist.
25 Ac fel yr oedd efe yn ym-
resymmu ara gj'fiawnder, a
dirwest, a'r farn a fydd,
Ffelix a ddychrynodd, ac a
attebodd, Dos j-maith ar hyn
o amser ; a phan gaflíwj'f fl

amser cyfaddas, mi a aÌwaf
am danat.
26 A chan obeithio hefj-d y
rhoddid arian iddo gan Paul,
er ei ollwng ef yn rhydd : o
herwydd paham" efe a anfon-

9 í%



odd am dano yn fynychach,
ac a chwedleuoJd âg ef.

'27 Ac wedi cyflawni dwy
flynedd, y daeth Porcius
Ffestns yn lle Ffelix. A
Ffelix,yn ewyllysiugwneuth-
ur cymmwynas i'r ludd-
ewon, a adawodd Paul yn
rhwym.

PENÎÍOD XXV.
2 Yr laddeiLon yn achwyn ar Paul

A^rippa, 23 a' i däwi/n ef ger bron.
25 Ffestuì yn ei ddiheuro ef, na
wnaethai efe ddim a haeddai farwol-
tttth.

FPESTUS gan hynny,
wedi dyfod i'r dalaeth,

ar ol tri diwrnod a aeth i fynu
i Jerusalera o Cesarea,
2 Yna yr ymddangosodd yr

arch-oíTeiriad a phennaeth-
iaid yr luddewon ger ei fron
ef, yn erbyn Paul, ac a ymbil-
iasant âg ef,

3 Gan geisio ff'afr yn ei erbyn
ef, fel y cyrchai efë ef i Jeru-
salem, gan wneuthur cyn-
llwyn i'w ladd ef ar y ffordd.

4 A Ffestus a attebodd, y
cedwid Paul yn Cesarea, ac
yr âi efe ei hun yno ar fyr-

Y rhai gan hynny a allant
yn eich mysg, eo efe, deuaut
i waered gj'd â wii, ac od oes
dim drwg yn y gwr hwn, cy-
huddant ef.

6 A phryd na thrigasai efe
gyd â hwy dros ddeng niwr-
nod, efe a aeth i waered i

Cesarea ; a thrannoeth e/e a
eisteddodd yn yr orsedd, ac a
archodd ddwyn Paul atto.

YR ACTAU, XXrV, XXV.
Ac wedi ei ddyfod, yr

luddewon a ddaethent o Je-
msalem i waered, a safasant
o'i amgylch, ac a ddygasant
lawer o achwynion trymion
yn erbyn Palil, y rhai nis
gailent eu profl.

8 Ac yntau yn ei amddiflfyn
ei hun, Ki phechais i ddim,
nac yn erbyn cyfraith yr
luddewon, nac yn erbyn y
deml, nac yn erbyn Cesar.
9 Eithr Ffestus, yn chwen-
nych dangos fifafr i'r ludd-
ewon, a attebodd Paul, ac a
ddywedodd, A fynni di fyned
i fynu i Jerusalem, i'thfarnu
jTÍo ger fy mron i am y peth-
au hyn ?

10 A Phaul a ddywedodd, O
flaen gorsedd-faingc Cesar yr
wyf fi yn sefyll, lle y mae yn
riíaid fy marnu : ni wneuth-
um i ddim cam â'r luddew-
on, megis y gwyddost ti yn
dda.
11 Canys os ydwyf yn
g\vneuthur cam, ac os
gwneuthum ddim yn haeddu
angau, nid >vyf yn gwrthod
niarw : eithr onid oes dim o'r

pethau y mae y rhai hyn yn
fy nghyhuddo, ni ddichon
neb fy rhoddi iddynt. Ap-
pelio yr wyf at Cesar.

12 Yna Ffestus, wedi ym-
ddiddan â'r eynghor, a atteb-
odd, Aappeliaist ti at Cesar ?

at Cesar y cei di fyned.
13 Ac wedi talm o ddydd-

iau, Agrippa y brenhin a
Bemice a ddaethant i Ce-
sarea i gyfarcli Ffestus.

14 Ac edi iddynt aros jmo
lawer o dyddiau, Ffestus a
fynegodd i'r hrenhin hanes
Paul, gan ddy\vedyd, Y mae

|



YR ACTAIT.
yma ryw wr wedi ei adael

j

gan Ffelix y'ngharchar

:

15 Ynghylch yr hwn, pan
yr oeddwii yn Jerusalem. yr
ymddangosôdd arch-ofifeir-

laid ahenuriaidyr luddewon .

ger bron, gan ddeisyf cael

barn yn ei erbyn ef.

16 l'r rhai yr attebais, nad
|

oedd arfer y Rhufeinwyr
roddi neb rhy\v ddyn i""w

ddifetha, nes cael o'r cyhudd-
ol ei gyhuddwyr jTi ei wyneb.
a chael Ile i'w amddifiyn ei

hun rhag y c-yn.
17 Wedi eu dyfod hwy yma
gan hynny, heb wneuthur
dim oe'd, trannoeth mi a eis-

'

teddais ar yr orsedd-faingc,
ac a orcliyínynais ddwyn y
gwT ger bron.
18 Am yr hwn ni ddug y
cyhuddwjT i fyrM ddim
achwyn o'rpethau yr oeddwn
i yn tybied

:

19 Ond }T oedd ganddjTit
j'D ei erbyn ef rjw ymofjTiion
ynghylch eu còel grefydd eu
hunain, ac ynghylchun lesu
a fuasai far. vr hwn a daerai
Paul ei fod yn fyw.
20 A myfi, yn anhysbys i

ymofyn am hy n, a ddywedais,
a fynnai efe fyned i Jeru-
salem, a'i famu jno am y
pethau hyn.
21 Eithr gwedi i Paul ap-

peîio i'w gadw i wybyddiaeth
Augustus, mi a erchais ei

gadw ef hyd oni allwn ei au-
fon ef at Cesar.
22 Yna Agrippa a ddywed-
odd wrth Ffestus, :\Iinnau a
ewyllysiwTi glywed y dyn.
Yntau a ddjnvedodd, Ti a gei
ei glywed ef y fory.

23 TrannoetU gan hynny,

XXV, XXVI.
wedi dyfod Agrippa a Ber-
nice, â rhwysg fawT, amyned
i mewTi i'r orsedd, â'r pen-
capteniaid a phendefìgîon y
ddinas, wrth orchymyn Ffes-
tus fe a ddygwyd Paul ger
bron.
24 A Ffestus a ddywedodd,
frenhin Agiippa, a chwi

wr oU sydd gyd â ni yn
bresennol, chwi a welwch y
dyn hwTi, oblegid pa un ÿ
galwodd holl lîaws jt ludd-
ewon arnaf fi, yn Jerusalem
ac yma, gan lefain na ddylai
efe'fyw yn hy.
25 Eithr pan ddeallais na
wnaethai efe ddim jti haeddu
angau, ac yntau ei hun wedi
appelio at Augustus, nii a
femais ei ddanfon ef.

26 Am yr hwm nid oes gen-
nyf ddim sicrwydd i'w ys-

grifen\i at fy arglwydcL
herwydd paham uii a'i dygais
ef ger eich bron chwi, ac yn
enwedig ger dy fron di,

frenhin Agrippa; fel, wedi ei

holi ef, y cafi'wyf rjw beth i'w
ysgrifenu.
'27 Canys allan o reswTn y

gwelaf fi anfon carcharor,
heb hj'sbysu hefyd yr achwyn-
ion a fyddo yn èi erbyn ef.

PENNOD XXVI.
2 Pault^y^ngìt'ydd ^erippaj yn dan^.
oj ei fuchedd u'i fehyd ; 12 ac mor
rhyfedddy troisid ac y galwerid ef i

fod yn apostol. 2i Ffestia yn taeru

fod ef wedi ynfydu ; ynfau ar

itteb yn Uariaidd. SS
mron myned yn Grist-

holl gynnulleidfa ÿn ei

farnu efyn dd'ieuog.

AC Agrippa a ddj-wedodd
XX wrth Paul, Y' mae cen-
nad i ti i ddywedyd drosot dy

hynny
^gTÌpp



YR ACTAU, XXVI.
hunan. Yna Paul a estyn-

odd ei law, ac a'i hamddiflyn-
odd ei hun.

•2 Yr ydwyf yn fy nhybied fy

hun yn ddedw^dd, O frenhin
Agrippa, gan fy mod yn cael

fy amddifîyn fy hun ger dy
fron di heddyw, am yr holl

bethau yr achwynir arnaf
m yr luddewon

:

_ Yn bendifaddeu gan wybod
dy fod di yn gydnabyddus
â'r holl ddefodau a'r holion
sydd ym mhlith yr luddew-
on: o herwydd paham yr
ydwyf yn deisyf arnat fy

ngwrandaw i yn ddîoddefgar.
4 Fy muchedd i o'm mebyd,
yr hon oedd o'r dechreuad
ym mhlith fy nghenedl yn
Jerusalem, a yr yr ludd-
ewon oll

;

5 Y rhai a'm hadwaenent
i o'r dechreu, (os mynnant
dystiolaethu,) mai yn ol y
sect fanylaf o'n crefydd ni y
bûm i fyw yn Pharisead.
6 Ac yn awr, am obaith yr
addewid a wnaed i'n tadau

7 I'r hon addewid y mae ein
deuddeg llwyth ni, heb dor
yn gwasanaethu Duw nos a
dydd, yn gobeithio dyfod.

Am yrhwn obaith.yrachwyn-
ir arnaf, frenhin Agrippa,
gan yr luddewon.
8 Pa beth ì ai anghredadwy
y bernir gennych chwi, y
cyfyd Duw y meirw î

9 Minnau yn wir a dybiais

ynof fy hun, fod yn rhaid i
' neuthur llawer o bethau

yn Jerusalem: a Uawer o'r

saint a geuais i mewn carch-
arau, wedi derbyn awdurdod
gan yrarch-offeiriaid ; ac wrth
eu difetha, mi a roddais fam
yn eu herbyn.
11 Ac ym mhob synagog yn
fynych mi a'u cospais hwy, ac
a'M cymhellais i gablu ; a chan
ynfydu yn fwy yn eu herbyn,
mi a'M herlidiais hyd ddinas-
oedd dieithr hefyd.

12 Ac yn hyn, a myfl yn
myned i Damascus âg awd-
urdod a chennad oddi wrth
yr arch-offeiriaid,

13 Ar hanner dydd, fren-

hin, ar y ffordd, y gwelais
oleuni o'r nef, mwy na dis-

gleirdeb yr haul, yn disgleiiio

o'm hamgylch, a r rhai oedd
yn ymdaith gyd â mi.
1-1 Ac wedi i ni oll syrthio

ar y ddaear, mi a glywais
leferydd yn llefaru >vrthyf, ac
vn dywedyd yn Hebraeg,
Saul, Saul, paham yr ydwyt
yn fy erlid i? Caled yw i ti

wingo yn erbyn y symbylau.
15 Ac mi a ddywedais, Pwy
wyt ti, Arglwydd ? Ac efe a
ddywedodd, Myfl yw lesu, yr
hwn yr wyt ti yn ei erlid.

16 Eithr cyfod, a saf ar dy
draed: canys i hyn yr ym-
ddangosais i ti, i'th osod di yn
weinidog ac yn dyst o'r peth-

au a welaist, ac o'r pethau yr
ymddangosaf i ti ynddynt

;

17 Gan dy wared di oddi
wrth y bobl, a'r Cenhedloedd,
at y rhai yr ydwyf yn dy anfon
di vr awrhon,
18 I agoryd eullygaid, aci'w

yn erbyn enw lesu o Naza-
i

troi o dywyllwcli i oleuni, ac

reth. feddiant Satan at Dduw;
10 Yrhynhefydawneuthum I fel y derbyniont faddeuant



YR ACTAU.
pechodau, a chyfran ym my.sg

y rhai a sancteiddiwyd, trwy
y flydd sydd ynof û.

19 Am ba achos, frenhin
Agrippa, ni bûm anufudd i'r

weledigaeth nefol

:

20 Eiihr mi a bregethais i'r

rhai yn Damascus yn gjTitaf.

ac yn Jenisalem, a'thros holl
wlad Judea, ac i'r Cenhedl-
oedd; ar iddynt edifarhâu,
a dychwelyd ' at Dduw, a
gwneuthur gweithredoedd
addas i edifeirwch.
21 achos y pethau hyn yr
luddewon a'm daliasant i ÿn
y deml, ac a geisiasant /y
lladd i â'u dirylaw eu hiin.

22 Am hynny, wedi i mi
gael help g'an Ì>duw, yr wyf
fl yn aros hyd y dydd hwn,
gaii dystiolaéthu i fychan a
mawT, ac heb ddywedyd dim
amgen nag a ddjTvedasai y
prophwydi a Moses y delent i

ben

;

23 Y dioddefai Crist, ac y
byddai efe yn gyntaf o adgyf-
odiad y meirw, ac y dangosai
oleuni i'r bobl, ac i'r Cenhedl-
oedd.
24 Ac fel yr oedd efe yn dy-
wedvd y pethau h^Ti trosto,
Ffesius a ddpvedodd â Uef
uchel, Paul, }t -nyt ti yn
ynfydu ; Uawer o ddysg sydd
jTi dy yrru di ^"n vnfvd.
•25 Acefeaddwedódd, îîid
wyf fi yn ynfydû, ardderch-
occaf "Ffestus ; eithr geiriau
gwlrionedd a sobrwydd yr
wyf fi jTi eu hadrodd.
26 Canys y brenhin a -ätt
oddi wrth y pethau hyn, -nTth
yr hwn jt wyf ü yn U'efaru yn
hf : herwydd nid wyf yn
tybied fod dim o'r pethau

XXV r, ^^^ii.
I hj-n yn guddiedig rhagddo;
oblegid nid mewn congl y
gwnaed hyn.
27 frenhin Agrippa, A wyt

ti yn credu i'r prophwydi?
Mi a vm dy fod yn credu'.

28 Ac Agrippa a ddy^vedodd
wTth Paul, Yr wyt ti o fewn
ychydig i'm hennill i fod yn
Gristion.
29 A Phaul a ddywedodd,
Mi a ddjTnunwn gan Dduw,
fewTi ychydig, ac yn gwbl

oll, fod nid tydi yn u'nig, ond
pawb hefyd a'r'sydd yn fy
ngwrandaw heddyw, j-n gyf-
rjw ag wyf fi, ond y rhwj-m'au
hyn.
30 Ac wedi iddo ddywedyd

hjTi, cyfododd y brenhin, á'r

rhaglaw, a Bernice, a'r rhai
oedd yn eistedd gyd â hwynt

:

31 Ac wedi iddj-iit fyned o'r

neiUdu, hwy a lefarasant wrth
eu gilydd, gan ddywedyd,
ííid yw y dyn hwn yn
g\raeuthur dini jti haeddu
angau, neu rwymâu.

I 32 Yna y dyw'edodd Agrippa
;

wTth Ffestus, Fe allasid goU-
i wng y djTi j-ma ymaith, oni
buasai iddo appeiio at Cesar.

PENNOD XXVII.
1 Paul, nrth /orio tu a Rhufmn, 10
vn Thas-ddywcdyd peryei y daifh;
11 ae hti rael ei çoelio ; 14'hifythau

'dymmestì: 41 y llon^ yn torri ar-
nynt ; 22, 34, 44 ae er hynny
maent yn dyfid i gyd i dir yn ddi'-

APHAN gyttunwyd forio

honom maitli i"r Ital,

hwy a roisant Paul, a rhyw
> garcharorion eraUl, at gan-
. wTiad a'i enw Julius, o fyddin
I Augustus.

j



2 Ac wedi dringo i long o
Adramyttium, ar fedr hwylio
i dueddau Asia, ni a aethom
allan o'r porthladd ; a chyd
â ni yr oedd Aristarchus,
Macedoniad o Thessalonica.
3 A thrannoeth ni a ddyg-
wyd i waered i Sidon. A
Julius a ymddûg yn gared-
igol tu at Paul, ac a roddes
iddo gennad i fyned at ei

gyfeiUion i gael ymgeledd.
4 Ac wedi myned oddi yno,

ni a hwyliasom dan Cj-prus,
am fod y gy.'yntoedd yn wrth-
wynebus.
5 Ac wedi hwylio o honom
dros y mOr sydd ger llaw
Cilicia a Phamphylia, ni a
ddaethom i Myra, dinaa yn
Lycia.
6 Ac yno y canwriad, wedi

cael llong o AIexandria jti

hwylio i'r Ital, a'n gosododd
ni ynddi.
7 Ac wedî i ni hwj'lio yn an-
niben lawer o ddyddiau, a
dyfod yn brin ar gyfer Cnidus,
am na adawai y gwynt i ni,

ni a hwylLasom îs law Creta,
ar gyfer Salmone.
8 Ac wedi i ni yn brin fyned

heibio iddi, ni a ddaethom i

le a elwir, Y porthladd-

YR ACTAU, XXVn.
unig am y llw^th a'r llong,
eiibr am ein heinioes ni
hefyd.
11 Eithr y canwriad a gred-
odd i lywydd ac i berchen y
llong, yn fwy nag i'r pethau
a ddywedid gan PauL
12 Ä chan fod y porthladd
yn anghyfleus i auafu, y rhan
íwyaf a roisant gynghor i

ymadaw oddi yno "hefyd, os
gallent rj-w fodd gyrhaeddyd
hyd Plienice, i auafu yno ; yr
hwn sydd borthladd yn Creta,
ar gyfer y dehau-orllewin, a'r

gogledd-orllewin.
13 A phan chwythodd y
deheu-wynt yn araf, hwynt-
hwy j-n tybied cael m medd-
wl, gan godi huyliau, a for-

iasant heibio yn agos i Creta.
14 Ond cyn nemmawT cyf-

ododd yn ei herbyn hi wýnt
tymhestlog, yr hwn a elwir
Êuroclydon.
15 A phan gipiwyd y llong,

ac heb allu gwrthwynebu y
g\vynt, ni a ymroisom, ac a
ddygwyd gyd d'r gwynt.
16 Ac wedi i ni redeg goris

ynys fechan a elwir Clauda,
braidd y gallasom gael y bâd :

17 Yr hwn a godasant i

fynu, ac a wnaethant gyn-
oedd prydferth, yr hwn yr riorthwyon, gan wregysu y
oedd dinas Lasea yn agos llong oddi dani : a hwy yn
iddo.

î

ofni rhag syrthio ar sugn-
9 Ac wedi i dalm o amser

|
draeth,wedi"gostwngyrhwyl,

fyned heibio, a bod morio
]

a ddygwyd felly.

weithian yn enbyd, o her- í
18 A ni yn flin iawn amom

wydd hefÿd ddarfod yr ym-
^

gan y dymmestl, drannoeth
pryd weithian, Paul a gy'ng- ' hwy a ysgafnhasant y Ilong

;

horodd, 19 A'r trydydd (ii/d<i bwrias-
10 Gan ddywedyd wrthynt, om â'n dwylaw ein hunain
Ha wr, yr wyf yn gweled y daclau y llong allan.

bydd yr hynt hon ynghyd â 20 A phan nad oedd na hanl
sarhâd a cholled fa\\T, nid yn na sêr yn ymddangos dros
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lawer o ddyddiau, a thym- i ni syrthio ar leoedd geirwon,
raestl nid bychan yn pwyso I wedi iddynt fwnv pedair
a7Tiojn,pobgobaithybyddeni angor allan o'r llyw, hwy a
cadwedig a ddygwyd oddi . ddeisyfasant ei myned hi yn
arnom o hynny alian.i ! ddydd.
21 Ac wedi bod hir ddir- 3U Ac fel yr oedd y llongwyr

west, yna y safodd Paul yn yn ceisio ffoi allan o'r llong,

eu canol hwy, ac a ddywed- ac wedi gollwTig y bàd i

odd, Ha wr, chwi a ddylas- : waered i'r môr, yn rhith bod
ech wrandaw aruaf fl, a bod ar fedr bwrw angorau o'r pen
heb ymadaw o Creta, ac blaen i'r lloug,

enniU y sarhàd yma a'r goll- 31 Dywedodd Paul wTth y
ed. '

j

canwriad a'r milwyr, Onid
Ac yr awrhon jrr wyf yn erj's y rhai hyn yn y Uong,

eich cyughori chwi i fod yn
gysurus : canys ni bydd coll-

ed am einioes un o honoch,
ond am y llong yn unig.

23 Canys safodd yn fy ymyl
y nos ho'n angel Duw, \t hwn
à'm pìau, a'r hwn yr wyf yn
ei addoli.

24 Gan ddrwedj-d, Nac ofna,

Paul ; rha'id i ti sefyll g<

li ellwch chwi fod yn gadw
edig.

;
32 Yna y torrodd y milwyr

' raffau y bâd, ac a adawsant
' iddo syrthio ymaith.
;

33 A thra yr ydoedd hi yn
I

dyddhàu, Pâul a eiriolodd ar

i
bawb g}-mmer}'d Uuniaeth,
gan ddj'^yedyd, Heddyw yv,-

-.__, _ . „ y pedwerydd dydd ar ddeg
Ton Cesar : ac wele, rhoddes jt ydych chwi yn disgwyl, ac

j
Duw i ti y rhai oll sydd yn yn aros ar eich cythlwng, heb

I morio gyd â thi. i gymmeryd dira.

1
-20 Ara hynny, ha wr, cym- 34 herwjdd paham yr

ij merwch gysur: canys jt wyf ydwyf yn dymuno arnoch
>: fl yn credu i Dduw, mai fefly gymmeryd lluniaeth ; obleg-

y iiydd, yn ol y modd y dy- ' id hyn sdd er iechyd ichwi :

wedwyd i mL ; canys bl'ewyn i'r un'o honoch
26 Ond mae yn rhaid ein < ni syrth oi;ldi ar ei ben.
bwTW ni i ryw ynys. ! 35 Ac wedi iddo ddywedyd
27 Ac wedi dyfod y bedwar-

i

hyn, efe a gymmerodd lara,

edd nos ar ddeg, fe a ddi- ac a ddîolchodd i Dduw yn
gwyddodd, a ni yn morio yn
Adria, ynghylch hanner nòs,
dyhied o'r morwyr eu bod yn
nesâu i ryw wlad'

;

28 Ac edi iddynt blymio,
nwy a'l cawsant yn ugain
gwThyd : ac wedi myned
ychj-dig pellach, a phlJTUio
drachefn, hwy a'i cawsant yn
bymtheg gwrhyd.
29 Ac a hwy yn ofni rhag i

eu gA'í'ydd hwynt oll, ac a'i

torrodd, ac a ddechreuodd
fwytta.

j
36 Ac yr oeddynt bawb
wedi myned yn gysurol ; a
hw-v a gymmerasant luniaeth
hefyd.
37 Ac jT oeddem yn y Ilong

i gyl' yu ddau cant ac un ar
bymtheg a thri ugain o en-
eidiau.

5 [5
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38 Ac wedi eu digoni o liin-

iaeth, hw7 a ysgafnbasant y
llong, gan fwrw y gwenith
allan i"r mór.
39 A phan aeth hi yn ddydd,
nid oeddynt yn adnabod y

ond hwy a ganfuant ry

w

pregethu yno ddti'yfiyntdd.

yna y gwybuant mai

y cyngliorasant, 03 gallent,

"wthio y Ilong iddi.

40 Ac wedi iddynt godi jt bychan: oblegid hwy a gyn-

2 A'r barbariaid a ddangos-
,sant i ni fwyneidd-dra nid

: oblegid hwy a gyn-
neuasant dân, ac a'n derbyn-
iasant ni oll o herwydd y
gawod gynnrychiol, ac o her-
wydd yr oerfel.

3 Ac wedi i Paul gynnuU
ynghyd lawer o friw-wýdd,
a'u dodi ar y tân, gwiber a
ddaeth allan o'r gwres, ac a
lynodd \mh ei law ef.

4 A phan welodd y barbar-
iaid y bwystfll y'nghrôg wrth
ei law ef, hwy addywedasant
wrth eu gilydd, Yn sicr Uaw-
ruddiog yw y dyn hv\-n, yr
hvvn, er ei ddian'gc o'r raôr,

ni adawodd dîaledd iddo
fyw.
5 Ac efe a ysgydwodd y

bw^stfll i"r tàn, ac ni oddef-
odd ddim niwed.
6 Ond yr oeddynt hwy yn
disgwyl iddo ef chwyddo, neu
syrthio yn ddisymmwth yn

_. ._. ._ , __ farw. Eithrwediiddynthir-
ystyllod, ao eraill ar Tps . ddisg\yyl, a gweled níid oedd

angorau, hwy a ymohyngas-
ant i'r môr, ac a oUyngaäant
hefyd yn rhydd rwyraau y
llyw, ac a godasant ÿr hwj'i

i'r gwynt, ac a geisiasant y
làn.

41 Ac wedi i ni sjTthio ar le

deufor-gyfarfod, hwy a wth-
iasant y Uong : a'r pen blaen
iddi a lynodd, ac a safodd yn
ddîysgog ; eithr y pen ol a
ymddattododd gan nerth y
tonnau.
42 A chynghor y milwyr
oedd, ladd y carcharorion,
rhag i neb o honynt nofio

allan, a diangc ymaith.
43 Ûnd y canwriad, yn ewyll-

ysio cadw Paul, a rwystr-

ódd iddynt eu hamcan ; ac a
archodd i bawb a'r a fedrai

nofio, ymfwrw yn gyntaf i'r

môr, a myned allan i'r tir

:

44 Ac i'r lleill,
--^''- —

ddryüiau o'r Uong. Ac felly

y digwyddodd ddyfod o bawb
i dir yn ddíangol.

cael ei dderhyn yn rhywioeaidd e^ín

y barbanaid. 5 Y niber 'ar ei law

ef heb uneuthur iddo niwed: 8 ae

yntau yn iachìíu llawer o gtefydau
yn yr ynyi. 11 Hwynt-hwy yn

dim niwed yn digwydd iddo,

hwy a newidiasant eu medd-
wl, ac a ddywedasant mai
duw oedd efe.

7 Tnghylch y man hwnnw
yr oedd tiroedd i bennaeth yr
vnys, a'i enw Publius, yr
hwn a'n derbyniodd ni, ac
a'n Uettodd dridiau yn gar-

edig.

8 A digwyddodd, fod tad



Publius yn gorwetld yn glaf
gryd a gwaedlif : at yr hvn.ì

wedi i Paul fyned i mew-n, a
gweddîo, efe a ddododd ei

ddw^law arno ef, aca"i hiach-
aodd.
9 Felly wedi gwneuthur
hyn, y lleill hefyd, y rhai
oedd a heintiau arnynt yn yr
ynys, a ddaethant atto, ac a
iachàwj'd

:

10 Y rhai hefyd a'n parch-
asant ni â llawer o urddas ;

a phan oeddym jti jTiiadael,

hwy a'w Ihíythasant íií â
pliethau angenrheidiol.
1

1

Ac wedi tri mis, yr aeth-
om j'maith mewn llong o
Alexandria, yr hon a auaf-
asai yn yryns ; a'i harwydd
lii oedd Castor a Phôlux.
12 Ac wedi ein dyfod i Sy-

racusa, ni a drigasom yno
dridiau.

13 Ac oddi yno. wedi myned
oddi amgjlch, ni a ddaethom
i Rhegiiim. Ac ar ol un
diwTnod y deheu-wynt a
ch\vj'thodd, ac ni a ddaethom
yr ail dydd i Puteoli

:

14 Lle y cawsom frodyr, ac
y dj-munwTd arnom aros gyd
á hwynt saith niwTuod : ac
felly ni a ddaethom i Rufain.
15 Ac oddi yno, pan glybu
brodyr am danom, hwy
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17 A d^wyddodd, ar ol

tridiau, alw o Paul ynghyd y
rhai oedd bennaf o'r ludd-
ewon. Ac wedi iddynt ddy-
fod ynghyd, efe a drìywedodd
wrtliynt, Ha wr frodjT, er
na wneuthum i ddim yn
er'nyn y bobl, na defodau y
tadau, etto mi a roddwyd j'n

garcharor o Jerusalem 1

ddw^law y Rhufeinwyr.
18 Y rhai, wedi darfod fy

holi, a fynnasent fy ngoUwng
ymaith, am nad oedd dim
achos angau ynof.
19 Eithr am fod yr ludd-
ewon yn dywedyd yn erhyn
hyn, mi a yri-wyd i appelio at
Cesar ; nid fel pettai gennyf
beth i achw^n ar fy nghen-
edl.

20 Am yr achos hyai gan
hjnny y gelwais ani danoch
chwi, i'c gweled, ac i ym-
ddiddan â chwi: canys o
achos gobaith Israel " y'm
rhwymwyd i â'r gadwyn hon.
21 A hwythau a ddj"wedas-
ant wrtho, Ni dderbyniasom
ni Iythyrau o Judea yn dy
gylch di, ac ni fynegodd ac
ni lefarodd neb o'r brodyr a
ddaeth oddi yno ddim drwg
am danat ti.

22 Ond yrydym ni yn deisyf
cael clywed gennyt ti beth yr

ddaethant in cyfarfod ni hyd ydwyt yn ei synied ; oblegid
Appii-fiForum, a'r Tair tafam

:

y rhai pan welodd Paul, efe
a ddîolchodd i Dduw, ac a
gj-mmerodd gysur.
16 Eithr pau ddaethom i

Rufain, y canwriad a roddes

am y sect hon, y mae yn
hysl)ys i ni fod ym mhob
man yn dywedyd yn ei her-
byn.
23 Ac wedi iddynt nodi di-

wTnod iddo, llawer a ddaeth
y carcharorion at ben-capten

|
atto ef i'w ietty ; i'r rhai y

, eithr cenhadwyd
Paul aros wrtho ei hun, gyd
â milwr oedd yn ei gadw ef.

tystiolaethodd ac yr eglurodd
efe deymas Dduw, gan gyng-
hori iddynt y pethau am yr
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lesu, allan o gyfraith Moses,
a'r prophwydi, o'r bore hyd
yr hwyr.
24 A rhai a gredasant i'r

pethau a ddywedasid, a rhai

ni chredasant.
25 Ac a hwy yn anghyttûn
â'u gilydd, hwy a yn:iadaw-
sant, wedi i Paul ddywedyd
un gair, mai da y llefarodd

yr Yspryd Glân tnvy Esaias

y prophwyd wrth ein tadau
ni,

26 Gan ddywedyd, I)os at y
bobl yma, a dywed, Yn clyw-

ed y clywch, ac ni ddeallwch ;

acyu gweled y gwelwch, ac
ni chanfyddwch

:

27 Canys brasâwyd calon y
bobl hyn, a thrwm y clywsant
â'u clustiau, a'u llygaid a
gauasant ; rhag iddynt weled

llygaid, a chlywed â'w
clustiau, a deall â'î* galon, a
dycliwelyd, ac i mi eu hiach-
âu hwynt.
28 Bydded hysbys i chwi
gan hynny, anfon iachawd-
wriaeth Duw at y Cenhedl-
oedd ; a hwy a wrandawant.
29 Ac wedi iddo ddywedyd
hyn, ymadawodd yr ludd-
eon, a chanddynt ddadl
mawT yn eu plith.

30 A Phaul a arhoes ddwy
flynedd gyfan yn ei d ar-

drethol ei hun, ac a dderbyn-
iodd bawb a'r oedd yn dyfod
i mewn atto.

31 Gan bregethu teyrnas
Dduw, ac athrawiaetiiu y
pethau am yr Arglwydd lesu
Grist, gyd â phob hyfder, yn
ddiwahardd.

EPISTOL PAÜL YR APOSTOL AT Y
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a'r cyfiawì

ot. 18 .

crth b

hnços ei alwedi^aeth fr
', 9 a't chwant t ddyjod

Beth yw ei efen^l ef,

od Duw yn ddií'liavn

alh ar hechod. 21 Pa
beth oedd pechodau y Cenhedloedd.

PAüLjgwasanaethw lesu
Grist, wedi ei alw i fod

yn apostol, ac wedi ei neill-

duo i efengyl Duw.
2 (Yr hon a rag-addawsai

efe trwy ei brophwydi yn yr
ysgrj'thyrau sauctaidd,)

3 Am ei Fab ef lesu Grist

ein Harglwydd ni, yr hwn a

wnaed o had Dafydd o ran y
cnawd

;

4 Ac a eglurwyd yn Fab
Duw mewn gallu, yn ol ys-

pryd sancteiddiad, trwy yr
adgyfodiad oddi wrth y
meirw

:

5 Trwy yr hwn y derbyn-
iaaom ras ac apostoliaeth, i

ufudd-dod fîydd ym mhlith
yr holl genhedloedd, ermwyn

i enw ef:

3 Ym mysg y rhai yr ydych
chwithau yn aìwedigion lesu
Grist

:

7 At bawb sydd yn Rhuf-
ain, yn anwyí gan Dduw,



wedi eu galw i foi yn saint

:

Gras i chwi a tharignefedd
oddi wrth Dduw ein Tad ni,

. a'r Arglwj-dd lesu Grist.

8 Yu gj'ntaf, yr wyf yn
' dîolch i'm Duw trwy lesu
: Grist drosoch chwi oU, ob-

I
legid bod eich fljdd chwi yn

,
gjhoeddus yn yr holl fyd.

;
9 Canys tyst "i mi yw Duw,

jT hwn ydv,7f yn ei wasan-
aethu yn fy yspryd j-n efeng-
yl ei Fab ef, fý mod i yn
ddibaid yn gTieuthur coifa

\
o honocíi bob amser yn fy

n^-weddîau,
lu Gan ddeisj-f a gawn rj-w

fodd, ryw amser bellach,
rwydd-hynt gyd âg ewjllys
Duw i ddyfod attoch chwi.

!
11 CanysyrwyfjTihiraethu

I
am eich gweled, fel y gallwyf

I

gyfrannu i chwi rj'w ddawn
j

ysprydol, fel y'ch cadam-
liâer

:

12 .íl hynny sydd i'm cyd-
ymgysuro ynoch chwi, tn\y
fTydd ein gUydd, jt eiddoch
chwi a'r eiddof finnau.

Eithr ni fj-nnwn i chwi
fod heb wj-bod, frodyr, i mi
jn fynyeh arfaethu dyfod
attoch,"(ond fom Uuddiwjd
i hyd j-n hyn,) fel y cawn
ryw fifn\-yth ynoch chwi hef-
j^d, megis ag jTiy Cenhedl-
oedd erailL

14 DyledwTydwyfi'rGroeg-
iaid, ac i'r ba'rbarìaid hefyd

;

iÌT doethion ac i r annoethion
hefyd.
15 FeUy, hyd y mae ynof fi,

parod yd«7f i bregethu jt
efengyl i chwithau hefyd y
rhai y'djch j-n Rhufain.
16 Canys nid oes amaf

gj-wilydd o efengjl Crist

:
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oblegid gallu Duw jrw hi er
iachawdwriaeth i bob un a'r

sydd yn credu ; i'r luddew
yn gyntaf, a hefyd i'r Groeg-
WT.
17 Canys ynddi hi y dat-
guddir cyfiawnder l)uw o
ffjdd i ffýdd ; megis y mae
yu Ysgrifenedig, Y cytíawn a
fydd byw trwj ffj-dd.

18 Canys digofaint Duw a
ddat^ddiwj-d o'r nef yn
erbyn pob annu\vioIdeb ac
anghyfiawnder dynion, y
rhai sydd yn attal ý g\>irion-

edd mewri anghj-fiawnder.
19 hen^ydd j'r hyn a ellir

ei wybod am Dduw, sydd
eglur ynddj-nt hwy: canys
Duw a'i heglurodd iddynt
20 Canys ei anweledig beth-
au ef er creadigaeth y byd,
w-rth eu hystyried yn y pethau
a w-naed, a wehr yn amlwg,
se/ ei dragywjddol aUu ef a'i

Dduwdod ; hyd onid ydynt
yn ddîasgus

:

21 Oblegid a hwy yn adnab-
od Duw, nls gogoneddasant
ef megis Duw, ac na buont
ddîolchgar iido ; eithr ofer
fuont yn euThesymmau, a'u
calon anneallus hwy a dy-
w^Uwyd.
22 Pan dybient eu bod yn

ddoethion,'hw-y a aethant yn
ffyUaid

;

23 Ac a newidiasant ogon-
iant jT anllygredig Dduw i

gj-ffelybiaeth Uun dyn Uyg-
redig, ac ehediaid, ac' anifeil-

iaid pedwar-camol, ac ym-
lusgiaid.

24 ba herwydd Duw hefyd
a'u rhoddes hwy i fynu, yn
nhrachwantau e'u calonnau,
i aflendid, i ammherchi eu



cyrph eu hun yn eu plith eu
hunain:
25 Y rhai a newidiasant

\virionedd Duw yn gelwydd,
ac a addolasant ac a wasan-
aethasant y creadur yn fwy
na'r Creawdwr, yr hwn sydd
fendigedig yn drag^'wyddol.
Amen.
26 Oblegid hyn y rhoddes
Duw hwynt i fynu i wniau
gwarthus: canys eu gwrag-
edd hwy a newidiasant yr
arfer anianol i'r hon sydd yn
erbyn anian

:

27 Ac yn gyffelyb y gwr
hefyd, gan adael yr arfer

naturiol o'r WTaig, a ymlosg-
ent yii eu hawydd i'w gilydd

;

y gwr ynghyd â gw'r yn
gwneuthur brynti, ac yn der-
byn ynddynt eu hunain y
cyfryw dâl am eu cyfeiliorni

ag ydoedd raid.

28 Ac megis nad oedd gym-
meradwy ganddynt gadw
Duwyn ewgwybodaeth, Duw
a'u rhoddes hwynt i fynu i

feddwl anghymmeradwy, i

wneuthur y pethau nid oedd
weddaidd

:

29 Wedi eu llenwi â phob
anghyfiawnder, godineb, an-
wiredd, cybydd-dod, dryg-

i Uawn
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ioni

;

eenflgei

32 Y rhai yn gwybod cyf-
iawnder Duw, fod y rhai
sydd yn gwneuthur y cyfry

w

bethau yn haeddu marwol-
aeth, ydijnt nid yn unig yn
gwneuthur y pethau hyn,
eithr hefyd ja. cyd-ymfodd-
loni â'r rhai sydd yn eu
gwneuthur h^nt.

PENNOD TT.

1 Na all y rhai sydd yn pechu, ereft

lodyncondemnio pechodmeuneraili,
mo'u hesffusûdi eu hunain ; 6 ac mai
anhaws o lawer iddynt dd'ian^e rha^
harn Duw, 9 pa un bynnag^/ònt ai
luddewon ai Cenhedloedd. 14 Nas
gall y Cenhedtoedd ddiamc, 17 na'r
luddeicon chwailh; 25 ac na u-na eu
henwaediad íesud iddynt, oni chadw-
ant y ddeddf.

OHERWYDD paham,
dîesgus \vyt ti, O ddyn.

pwy byniiag wyt yn bamu :

canys yn yr hyn yr wyt yn
barnu arall, yr \vj't yn dy
gondemnio dy hun : canys ti

yr hwn \vyt yn bamu, wyt yn
gwneuthur jt un pethau.
2 Eithr ni a wyddom fod
bam Duw yn ol gwirionedd,
yn erbyn y rhai a wnant
gyfrj'w bethau. .

3 Ac a \vyt ti yn tybied
hyn, ddyn, yr hwn wyt
yn bamu y rhai sydd yn

Ilofmddiaeth, cynnen, twyll, gwneuthur y cyfryw
drwg-anwydau

;

30 Yn hustyngwyr, yn ;

athrodwyr, yn gas ganddynt
Dduw, yn drahaus, yn feilch-

ion. yn ffrostwyr, yn ddy-
chymmygwyr drygioni, yn
anufudd i rieni,

31 Yn anneallus, yn dorr-
wyr ammod, yn angharedig,
yn anghymmodlawn, yn an-
nhmgarogion

:

a thithau yn gwneuthur yr
un pethau, y diengi di rhâg
barn Duw ?

4 Neu a wyt ti yn dîystym
golud ei ddaioni ef, a'i ddi-
oddefgarwch, a'i ymaros, heb
wybod fod daioni Duw yn dy
dywys di i edifeinvch ?

5 Eithr yn ol dy galed-
rwydd, a'th galon ddiedifeir-
iol, wyt yn trysori i ti dy hun



ddigofaint erbyn dydd y dii^

ofaint, a datguddiad cyüawn
farn Duw,
6 Yr hwn a dâl i bob un yn

ol ei weithredoedd

:

7 Sef i'r rliai tnvy barhâu
yn gwneuthur da, a geisiant

ogoniant, ac anrhydedd, ac
anllygredigaeth ; bywyd tra-

gywyddol

:

8 Eithr i'r rhai sydd gyn-
henniis, ac anufudd i'r gwir-
ionedd, eithr yn ufudd i

anghyfiawuder,'2/ ìiydd llid a
digofaiut

;

9 Trallod ac ing ar bob en-

RHUFEXXIAII>, IL
a"u cyd^yybod yn cyd-dyst-
iolaetbu, "a'w meddyliau yn
cyliuddo eu gilydd, neu yn
esgusodi ;)

16 Tn y dydd y bamo Duw
ddirgeloedd dynion, yn ol fy
efengjd i, trwy Tesu Grist.

17 AÝele, luddew y'th elwir
di, ac yr wyt yn gorphìvys yn
y ddeddf, ac yn gorfoleddu
yn Nuw

;

18 Ac yn gnybod ei ewyllys
c/, ac yn darbod pethau "rha-
gorol, gan fod wedi dy
addysgu o'r ddeddf;
19 Ac yr wyt yn coelio dy

aid dyn sydd yn g^vneuthur ì fod yn dywj-sog i'r deiUiori.

drwg
;
yr ludd'ew jti gyntaf, ' yn llewyrch i'r rhai sydd

a'r Groegwr hefyd

:

10 Eithr gogoniant, ac an-
'

rhydedd, a thangnefedd, i

boh un sydd yn gwTieuthur
1

daioni ; i'r luddew yn gynt- .

af, ac i'r Groegwr hefyd.
11 Canys nid oes derbyn

!

wjTieb ger bron Duw.
j

12 Oblegid c^muifer ag a
becha.=ant yn ddiddeddf, a
gyfrgollir hefyd yn ddi-
ddeddf ; a chynnifer ag a
bechasant yn y ddeddf, a
fernir wth "y dd'eddf

;

13 (Canys "ni 1 gwrandan
y ddeddf siidd gyfiawn „
bron Duw, ond gwneuthiir-
wyr y ddeddf a gyüa^vnhêir.
1-t Canys pan w y Cen-
hed'oedd, y rhai nid yw v
ddeddf gariddynt, \mh nat-
uriaeth yn gAvneuthur y
pethau sydd yn y ddeddf, y
rhai hyn heb fod y ddedd'f
ganddynt, ydynt ddeddf idd-
ynt eu hunain

:

1-5 Y rhai sydd jti dangos
gweithred y "ddeddf yn ys-

I

grifenedig n eu calonnâa,

meìvn tywyllwch,
20 Yn âthraw i'r anghall, yn
ddysgawdwT i'r rhai bach, a
chennyt fifurf y g\\-j-bodaeth
a'r gwirionedd vn y ddeddf
21 Tydi,gan hynny, yrhwn

vr<ji yn addyÿgu arall, oni'th
ddys'gi dy hiin ? yr hwn wyt
yn"prege"thu, ;!\a"ladratter,"a

ladretti di ?

22 Yr hwn wyt j-n dywedyd,
Na odineber, a odinebi di?
jT hwn wyt yn ffleiddio
delwau, a gyssegr-yspeili di ?

23 Yr hwn -w-yt 'yn gorfol-

g'er eddii yn y ddeddf, trwj- dorri

y ddeddf a ddîanrhydeddi di
Dduw ?

24 Canys enw Duw o'ch
plegid chwi a geblir ym
mhhth y Cenhedloedd, megis
y mae yn ysgrifenedig.
25 Canys enwaediad jti wir

yd-\\'ja, aeth dy enwaediad yu I

ddîe'nwaediad. í

26 Os y dîenwaediad gan I

hynny a geidw gyfiawnderau
[
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y ddeddf, oni chyfriflr ei

ddîenwaediad ef yn enwaed-
iad?
27 Ac oni bydd i'r dîenwaed-

iad yr hwn sydd o naturiaeth,
os ceidw y ddeddf, dy farnu
di, yr hwn wrth y llythyren
a'r enwaediad wyt yn tros-

eddu y ddeddf ?

28 Canys nid yr hwn sydd
yn yr amlwg sydd luddew ;

ac nid enwaediad yio yr hyn
sydd yn yr amlwg yn y
cnawd :

29 Eithr yr hwn sydd yn y
dirgel sydd luddew ; ac en-
waediad y galon sydd yn yr
yspryd, nid yn y llythyren

;

yr hwn y mae ei glod nid o
ddynion, ond o Dduw.

PENNOD III.

1 Rhaenrfraint yr luddewon: 3 yr
ii chollas it: 9er

y ddeddfyn eu bamu hwythau hefyd
yn euoçr o bechod : 20 gan hynny ni

chyfiawnhéir «n cnawd trwy y
ddeddf: 28 eithr pawb, heb wahan-
iaelh, tnoyffudd yn unie .• 31 oc to
ni ddiddymwyd y ddeddf,

PA ragoriaeth gan hynny
sydd i'r luddew ? neu

pa fudd aydd o'r enwaediad ?

2 Llawer, ym mhob rhyw
fodd : yn gyntaf, o herwydd
darfod ymddiried iddynt hwy
am ymadroddion Duw.
3 üblegid beth os anghred-
odd rhai? a wna eu hanghred-
iniaeth hwy fiFydd Duw yn
oferî
4 NaattoDuw: eithrbydd-
ed Duw yn eirwir, a phob
dyn yn gelwyddog ; megis yr
ysgrifenwyd, Fel y'th gyf-
iawnhâer yn dy eiriau, ac y
gorfyddech pan y'th farner.

Alü, II, III.

5 Eithr os yw ein hanghyf-
iawnder ni yn canmol cyf-
iawnder Duw", pa beth a ddy-
wedwn ? Ai anghyfiawn yw
Duw, yr hwn sydd yn dwyn
arnom ddigofaint? (yn ol

dyn yr wyf yn dywedyd ;)

6 Na atto Duw : canys wrth
hvnny pa fodd y barna Duw
ybyd î

7 Canys os bu gwirionedd
Duw trwy fy nghelwydd i yn
helaethach i'w ogoniant ef,

paham y'm bernirinnau etto
megis pechadur ?

8 Ac nid, (megis y'n ceblir,

ac megis y dywed rhai ein
bod yn dywedyd,) Gwnawn
ddrwg, fel y dêl daioni? y
rhai y mae eu damnedigaeth
yn gyflawn.
9 Beth gau hynny ? a ydym

ni yn f\yy rhagorol ? Nac
ydym ddim : canys ni a brof-

asom o'r l)laen fod pawb, yr
luddewon a'r Groegwyr, dan
bechod

;

10 Megis ymaeyn ysgrifen-

edig, Nid oes neb cyflawn,
nac oes un

:

11 Nid oes neb yn deall;
nid oes neb yn ceisio Duw.
12 Gyrasant oll, aethant i

gyd yn anfuddiol ; nid oes un
yn gwneuthur daioni, nac
oes un.
13 Bedd agored yw eu ceg ;

â'u tafodau y gwnaethant
ddichell

;
gwenwyn aspiaid

aydd dan eu gwefusau

:

14 Y rhai y mae eu genau
yn llawn melldith a chwerw-
edd:
15 Buan yio eu traed i dy-

wallt gwaed

:

16 Distryw ac aflwydd sydd
yn eu ffyrdd

:
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17 A fifordd tangnefedd nid
adnabuant

:

13 Nid oes ofn Duw ger bron
eu llygaid.

19 fíi a ^^yddom hefyd am
ba bethau "bynnag y mae y
ddeddf yn ei ddjTsedyd, mai
wrth y rhai sydd dan y
ddeddf y mae hi yn ei ddy-
wedyd : fel y cauer pob gen-
au, ac y byddo yr holl fyd

^
dan fam Duw.

j
20 Am hynny tnyj weith-

I
redoedd y ddeddf ni chyf-
iawnhêir un cnawd yn 'ei

j

olwg ef ; canys trwy y d'deddf
! y mae adnabod pechod.

21 Ac jT awrhon yr eglur-
wyd cj-fia\vnder Duw heb y
ddeddf, WTth gael tystiolae.h
gan y ddeddf a'r prophwydi

;

22 Sef cyflawnder Duw, yr
him sydd tr«7 fiy-dd lesu
Grist, i bawb ac ar bawb a

I gredant : canys nid oes g^va-
haniaeth

:

23 Oblegid pawb a bechas-
ant, ac ydynt yn ol am ogon-
iant Duw ;

24 A hwy wedi eu cj'flawn-
hâu yn rhad trwy ei ras ef,

tn\T ý prj'nedigaeih sydd yng
Nghrist lesu :

25 Tr hwn a osododd Duw
yn iawn, trwy flydd yn ei

waed ef, i ddangos ei gj'fiawn-
der ef, trwy faddeuant y
pechodau a wnaethid o'r

blaen, trwy ddîoddefgarwch
Duw

;

26 I ddangos ei gjfiav\Tider
ef y prj-d hwn ; fel y hyddai
efe j-n gyfiawn, ac jtÌ cyf-
iawnhâu y neb sydd o ffj'dd

lesu.
27 Pa le gan hynny y mae v
gorfoledd ? Efe a gauwj-d

ATD, III, IV.

allan. Trwy ba ddeddf ? ai
dnddf gweithredoedd ? Nag
ê ; eithr trwy ddeddf ffydd.

23 Yr ydym ni gan hynny
yn cj-frif mai-trwy fifydd y
cyfiawnhêir dyn, heb weith-
redoedd y ddeddf.
29 Ai i'r luddewon y mae

efe yn Dduw yn unig ? onid
yw i'r Cenhedloedd hefyd?
Yn váT V mae e/e i'r Cenhedl-
oedd hefyd

:

30 Gan mai un Duw »ydd,
yr hwn a gjfiawnhâ yr en-
waediad wrth fTydd, a'r dìen-
wae.liad iTwy fl'ydd

31 "Wrtb lijnny, a ydym ni
yn gwneutliur ddeddf yn
ddirym trwy ffydd ? íía attoDu : eithr yr ydym j-n cad-
amhâu y ddèddf.

PENNOD IV.
1 Ffydà Abraham a ^yfrifwyd iddo

amo. 13 Trv.y ffydd yn «Br> y
derbyniodd efe a' í had yr addeund,
16 Àbiaham ym tad pàwb a'r sydd
yn credu. 24 Ein ffydd ninnau
hefyd a eyfrifir i ni yn gyfiawnder.

PA beth gan hynny a ddy-
wedwn ui ddarfod i Ab-

raham ein tad ni ei gael, yn
ol y cnawd ?

2 Canys os Abraham a gyf-
iawnhâwyd trwy weithred-
oedd, y mae iddo orfoledd

:

eithr n'id ger bron Duw.
3 C;anys pa beth a ddj-wed

yr ysgrythyr ? Credodd Ab-
raham 'i Dduw ; a chyfrifw^d
iddo yn gyfiawnder.
4 Ëithr ÌT neb sydd yn

gweithio, ni chyfriflr y g\vobr
o ras. ond o ddyled.
5 Eithr i'r nêb nid yw yn

gvveithio, ond yn credu yn jt
hwn sydd yn cyflawnhâu ÿr

273
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annuwiol, ei fiydd ef a gj'f- 1 14 Canys os y rhai sydd o'r

rifir yn gyfiawnder. ddeddf yw yr etifeddion,

6 Megis y mae Dafydd hef- i g\vnaed ffydd yn ofer, a'r

yd yn datgan dedwyddwch y 1
addewid yn ddirym.

dyn y mae Duw yn cyfrif
j

15 Oblegid y mae y ddeddf
cýüawnder idrto heb weith- yn peri digofaiut ; canys lle

redoefìd, gan ddywedyd,
7 DíBd\vydd yw y rhai y
maddeuwyd eu hanwiredd-
,au, a'r rhai y cuddiwyd eu
pechodau :

8 Dedwydd yw y gTvr nid yw
yr Arglwj'dd yn cyfrif pechod
ìddo. _„
9 A ddaeth y dedwyddwch !

Abraham, yr hwn y
hwn gan hynny ar yr en- ! ni oll,

waediad yn unig, ynte ar y 17 (Megis y mae yn ysgrif-

dienwaediad liefyd ? canys yr enedig, ]Mi a'th wneûthum
ydym yn dywedyd ddarfod I yn dad Uawer o genhedl-
cyfrif ffydd i Abraham yn 1 oedd,) ger bron y neb y
g^'flawnder.

|
credodd efe iddo, sef Duw,

ÌO Pa fodd gan hynny y : yr hwn sydd yn bywhâu y
cyfrifwyd hi ? al pan oedd yn meirw, ac sydd yn galw y
yr enwaediad, ynte yn y

|

pethau nid ydynt, fel pe
dîenwaediad? Sid yn yr byddent-
enwaediad, ond yn y dien- "" '

waediad.
11 Ac efe a gymmerth ar-

w}'dd yr enwaediad, yn insel

cyfiawnder y flfydd, yr hon
oedd ganddo yn y dienwaed-
iad : fel y ìiyddai efe yn dad
pawb a gredent, yn y dîen-
waediad ; fel y cyfrifld cyf-

iawnder iddynt hwythau
hefyd :

lä Ac yn dad yr enwaediad,
nid i'r rhai o'r enwaediad yn
unig, ond i'r sawl hefyd a
gerddant Iwybrau íTydd Ab-
raham ein tad ni, yr hon oedd
ganddo yn y dlenwaediad.
13 Canys nid trwy y ddeddf
y daeth yr addewid i Abra-
ham, ueu i'w liad, y byddai
efe yn etifedd y byd ; eithr
trwy gyfia^vnder ffydd.

nid oes deddf, nid oes gam-
wedd.
16 Am hynny o flfydd y
mae, fel y byddai yn ol gras

:

fel y byddai yr addewid yn
sicr i'r holl had ; nid yn unig
i'r hwn sydd o'r ddeddf, ond

I

hefyd i'r hwn sydd o ffydd
! Ahrnh '

•
• .

18 Yr h^vn yn erbyn gobaith
agredodd dan obaith, fel y
byddai efe yn dad cenhedl-
oedd lawer ; yn ol yr hyn a
ddywedasid, Fellyybydd dy
had di.

19 Ac efe, yn ddîegwan o
ffydd, nid ystyriodd ei gorph
ei hun, yr hun oedd yr awr-
hon wedi marweiddio, ac
efe ynghylch càn mhvydd
oed, na marweidd-dra bru
Sara.

20 Ac nid ammheuodd efe

addewid Duw trwy anghred-
iniaeth ; eithr efe a nerthwyd
yn y ffydd, gan roddi gogon-
iaut i Dduw

:

21 Ac yn gwbl sicr ganddo,
am yr hn a addawsai efe, ei

fod "ef yu abl i'w wneuthur
hefyd.
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22 Acamh}'nnyycyfrifwyd I 6 Canys Crist, pan oeddym
iddo yn gyfiâwndér.
23 Êithr nid ysgrifenwyd
hj-nny er ei î\Tyn ef yn unig,
ddarfod ei gy'frif iddo

;

24 Ond er ein mwyn ninnau
hefyd, i'r rhai y cyfriflr, y
rhai ydym >-n credu yn yr
hwn "a' gyfôdodd lesu ein
Harglw-yd'd ni o feirw :

2-5 Yr 'hTrn a draddodwyd
dros eiu pechodau ni, ac' a aiiunaid,
g}-fodv\-}-d i'n cyfiawnhâu ni.

ni ett-o yn weiniaid, mewn
pryd a fu farw dros yr an-
nuwiol.
7 Oblegid braidd y bydd
neb farw dros un c'yfiawn:
oblegid dros y da ysgatfydd
fe feiddiai un 'farw hefyd.
8 Eithr y mae Duw ÿn can-
mol ei gariad tu ag attom

;

oblegid, a nyni etto yn bech-
ürist far' trosom

PEN^ÖD Y.
1 Wedi ein cy^wnhäii trttry ffydd,

y mae i ni danenefedd rhyneom a

9 31wy ynte o lawer, a n^mi
jTi awTwedi ein cyflawnhâu
trwy ei waed ef, y'n hachubir
rhag digofaint trwyddo ef.

10 Canys os pan oeddym yn
elynion," y'n heddychyd' â
Duw trw farwolaêth ei Fab

^Tu^htrwfAdda, \i fiiiy yn
\
^''^^ o lawer, wedi cm

' cyfiav-nder a hytcnd
trtry íesu Grisi. 20 Lìe yr anüha-
odd pechod, y rhaeor-amíhaadd sr<u.

AM hynny, gan ein bod
x\. wedi ein cyflawnhâu
tn^y fifydd, y maê gennjTn
heddwch ta ag at Ddûw,
tn\-v ein Harglwjdd lesu
Gri'st

:

2 Trwy \x hwn hefyd y caw-
som dd'yfocìfa trwy fiydd i'r

gras hw'n, yn >"r hw-n yf ydym
yn sefyll. 'ac'yn goiíoleddu
dan obaith gogoniant Duw.
3 Acnid/eüi7 yn unig, eithr

yrydym yn gorfoleddu mewn
gorthrymderau

; gan wybofl
fod gorthrymder yn peri di-

oddefgarw'ch

;

heddychu y'n hachubir trwy
ei fywjd ef.

llAc nid ìiynnìj yn unig,
eithr gorfoleddu yr yd>-m
hefyd yn Xuw trwy ein Har-
gh\->-dd lesu Grlst, trwy yr
hwn yr awThon y derbynias-
om y'cymmod.
12 'Am hynny. megis trwy
un dyn y daêth pechod i'r

byd, ' a marwolaeth trwy
bechod ; ac felly }t aeth
marwolaeth ar bôb dyn, yn

|

gymmaint aphechu o bawb :

'

Ì3 Canys hyd y ddeddf yr
oedd pechod "yn y byd : eithr

ni chvfrifir péchod pryd nad
oes d'eddf.

14 Eithr teymasodd marw-
4 A dìoddefgarwch, brofiad ; olaeih o Adda hyd Moses, îe.

a phrofiad, obaith

:

,
amynt hwy y rhai ni phech-

5 A gobaith ni chywilyddia, asant yn '
ol c^iTelybiaeth

am fod cariad Du'w w'edi ei camwedd Adda, '>t hwn yw
d>TraIlt >Ti ein calonnau ni, ffurf > r un oedd a'r ddyfod.
trw}- >T Yspr}'d Glân yr hw-n 15 Èithr nid megis y cam-
a n>idwTd i ni.

"

wedd, felly y mae y" dawn



hefyd. Canys os tr\vy gara-

wedd un y bu feirw llawer;
mwy o lawer yr amlliaodd
gras Duw, a"r da\ra trv\y ras

yr un dyn lesu Grist, i lawer-
oedd.
16 Ac nid megis ybu trwy
un a bechodd, y mae y dawn

:

canys y farn a ddaeth o un
camwedd i gondemniad

;

eithr y dawn iydd o gam-
weddau lawer i gyfiawnhàd.
17 Canys os trwy gamwedd
un y teyrnasodd marwolaeth
trwy un ; mwy o lawer y
caiff y rhai sydd yn derbyn
lliosowgrwydd o ras, ac o
ddawn cyfiawnder, deyniasu
mewn bwyd trwy un, lesu
Grist.

18 Felly gan hynny, megis
trwy gamwedd un y dcieth

bani ar bob dyn i gondemn-
iad ; felly hefyd trwy gyf-

iawnder un y daeth y dami
ar bob dyn 1 gj'fiawnhâd
byw7d.
19 Oblegid megis trwy an-
nfudd-dod un dyn y gwnaeth-
pwyd llawer yn "liechadur-
iaid ; felly trwy ufiidd-dod
un y gwneir Uawer yn gyf-

20 Èithr y ddeddf a ddaeth
i niewn fel yr amlhâi y cam-
wedd : eithr lle yr amlhaodil

y pechod, y rhagor-amlliaodd
gras

:

21 Fel megis y teyrnasodd
pechod i farwolaeth, felly

hefyd y teymasai gras trwy
gyfiawnder i fywyd tragy-
wyddol, trwy lesu Grist ein
Hargl\vydd.

PENNOD VI.
1 Na ddylem nifyw mewn pechod, 2
a ninnaii wedi marw iddo ; 'à mesis

EHUFEINIAID, V, VI. ~^.
y mae etn hedi

12 Na theymased pechod muii/ach, \

18 gan ddarfod i »í j,r-~- • -"—
'

aeth cyfiau-nder , 23 ,

mai cyjiogpechod yw m

wedwn ni ? a drigwn
\Ti wastad mewTi pechod, fel

r amlhao gras ?

2 Na atto Duw. A ninnau
wedi meirw i bechod, pa
wedd y byddwn byw etto
ynddo ef ?

3 Oni wyddoch chwi, am
gynnif^r o honom ag a fed-

yddiwyd i Grist lesu, ein
bedyddio ni i"w farwolaetli
ef?
4 Claddwyd ni gan hynny
gyd âg ef trwy fedydd i farw- .

olaeth : fel megis ag y cyfod-
|

wyd Crist o feirw trwy ogon- I

iant y Tad, felly y rhodiom
j

ninnau hefyd mewn newj-dd-
deb buchedd.

|

5 Canys os gwnaed ni yn !

gyd-hlanhigion i gyffelyb-
iáeth ei farwolaeth ef, felly y
byddwn i gyffelybiaeíh ei ad-
gyfodiad e/.

6 Gan wybod hyn, ddarfod
croeshoelio ein hen ddyn ni
gyd âg e/, er mwyn diryninm
corph pechod, fel rhag Ilaw
na wasanaethom bechod.
7 Canys y mae yr hwn a fu

farw, wedi ei rj'ddhàu oddi
wrth bechod.
8 Ac os buom feirw gyd â

Christ, yr ydym ni yn credu
y bydd\vn býw hefyd gyd âg
ef

:

9 Gan wybod nad yw Crist,

yr hwn a gj'fodwyd oddi wrth
y meirw, yn marw mwyach ;

nid arglwyddiaetha marwol-
aeth arno mwyach, j :



RHITFEINIAID, VI, VII.

10 Canys felybu efe fan^-, 19 Tnoldull dynoljTydwyf
efe a fu fanv uîiwaiih i bech- yn dywedyd.oblegidgwendid
od : ac fel y mae yn byw, bj'w eich cnawd chwi Canys
y mae i Dduw. megis ag y rhoddasoch eich
11 Felly chwithau hefyd, aelodau jti weLsion i aflendid

cyfrifwch eich hunain yn ac anwiredd, 1 anwiredd

;

feirw 1 bechod ; eithr j-n fj'w felly jr awrhon rhoddwch
i Dduw, j-ng Nghrist lêsu eich aelodau yn weision i

ein Harglj-dd. gytìawnder, i sancteidd-
12 Na thejTnased pechod nvydd.
gan hynny 'yn eich corph 2'J Canys pan oeddych yn
marwoì, i ufuddhâu o honoch weision " pechod, rhyddiôn
iddo yn ei chwantau. oeddjch oddi wrth gj'fiawn-

13 Äc na roddwch eich ael- der.

odau jTi arfau anghj-flawn-
,

21 Pa flrwyth gan hynny
deribechod: eithrrhóddwch oedd i chwi" y prjd hnnw
eich hunain i Dduw, megis o'r pethau y maê amoch yr
rh?.i o feinv yn fyw ; a'ch awrhon gywilydd o'u plegid ?

aelodau yn arfau cj'fia«Tider canysdiweddypethauhymiy
) Dduw. yw inarwolaeth.
14 Canys nid arglwydd- 22 Ac yr awrhon, wedi eich

j

iaetha pechod amoch chwi

:

-^,.,.1,1^^,, „,1^: „-_i. 1—1—^ .rhyddhâu oddi wrth bechod,
j

a'cli gwneuthur j'n weision
;

i Dduw, y mae i chfti eich
flrwjth j'n sancteiddnyydd,
a'r diwedd j'n fywyd trâgy-
wyddol.
23 Canys cyflog pechod yw
manvolaeth ; eithr dawn
Duw yw bj-^^yd tragywyddol,

.^ tnvy lesû ürist ein Har-
sion i ufuddhâu iddo, eich glwydd.
vn weision i'r hwn yr

•
" PE^NOD VII.

l Sad oes un áeddf yn OT^lurÿdd-
iaethu ar ddi/n, ond tra fyddo bytc :

4 ond ein bod ni icedi meirw Cì

ddeddf. 7 Etto nad yw y ddeddf
bechod ; 12 eithr ianctaidd, a ehvf-
iaim, a da; 16 felyr ydìcyf fi 'yn
cydnabod, ac yn ddrwg gennyfnc'

oblegid nid ydych chwi dan
y ddeddf, eithr "dan ras.

15 Beth wrth hynny ? a
bechwn ni, o heiwj-dd nad
ydym dan y ddeddf, eithr
dah ras ? Na atto Duw.
16 Oni wj-ddoch chwi, mai

bod
ydjch j-n ufuddhàu iddo

; pa
un bynnag ai i bechod i farw-
olaeih, ynte i ufudd-dod i

gyfiawnder ? ;

Ì7 Ond i Dduw y bo y !

dîolch, eich bod chwi gyrìt

yn weision i bechod ; eithr
,

ufuddhàu o honoch o"r galon
'Y ffurf o athrawiaeth a dra-

;

ddodwjd i chwi.
\ \J (caiij's wTth y rhai sj-dd

18 Ac wedi eich rhyddhâu vn gw^bod y ddeddf vr wvf
>ddi %mh hechod, fe a'ch j'n dvedyd.) fod y ddeddf
gwnaethpwyd yn weision i vn arglwTddiaethu'ar ddvu
gyfiawTider. i tra fyddo'efe byw ?

277



2 Canys y wraig y mae iddi
wr, sydd yn rhwym wrth y
ddeddf i'r gwr, tra fyddo efe
byw: ond o bydd marw y
gwT, hi a ryddhâwyd oddi
wTtli ddeddf gwr.
3 Ac felly, os a'r gwr yn fyw,
y bydd hi yn eiddo gwr arall,

hi a elwir yn odinebus : eithr
os marw fydd ei gwr hi, y
mae hi yn thydd oddi wrth y

RHUFEINIAID, VII.

oedd pecliod. Eithr yr oedd-
wn i gynt yn fyw heb y
ddeddf : ond pan ddaeth y
gorchymyn, yr adfywiodd
pechod, a minnau a fûm
farw.
10 A'r gorchymyn, yr hwn
ydoedd i fywyd, hwnnw a
gaed i mi i farwolaeth.
11 Canys pechod, wedi cym-

_ meryd achlysur trwy y gor-
ddeddf; fel nad yw hi odin- chymyn, a'm twyllodd i; a
ebus, er bod yn eiddo gwr ; thrwy hwnnw a'm llafldodd.

arall.
j

12 Felly yn wir y tìuie y
4 Ac felly chwithau, fy

í
ddeddf yn sanctaidd ; a r

mrodyr, ydych wedi meir gorchymyn yn sanctaidd, ac
_ ddeddf trwy gorph Crist

;

fel y byddech eiddo un arall,

sef eiddo yr hwn a gyfodwyd
o feirw, fel y dygem ffrwyth i

Dduw.
5 Canys pan oeddym yn y
cnawd, gwniau pechodau, y
rhai oedd trwy y ddeddf,
oedd yn gweithio yn ein
haelodaii ni, i ddwyn ffrwyth
i farwolaeth.
6 Eithr yn awr y rh^'ddhâ-
wyd ni oddi wrth y ddeddf,
wedi ein meirw i'r peth y'n
hattelid ; fel y gwasanaeth-
em mewn newydd-deb ys-
pryd, ac nid yn hender y
Uythyren.
7 Beth wrth hynny a ddy-
wedwn ri? Ai pechod yw
y ddeddf? Na atto Duw.
Eithr nid adnabûm i bechod,
ond wrth y ddeddf: canys
nidaduabuaswn i drachwant,
oni bai ddywedyd o'r ddeddf,
Na thrachwanta.
8 Eithr pechod, wedi cym-
meryd achlysur trwy y gor-
chymyn, a weithiodd ynof fi

bob trachwant.
9 Canys heb y ddeddf marw

yn gyflawn, ac yn dda.
13 Gan hynny a wnaeth-
pwyd y peth oedd dda, yu
farwolaeth i mi ? Is'a atto
Duw. Eithr pechod, fel jt
ymddangosai yn bechod, gan
weithio niarwolaeth ynof fi

trwy yr hyn sydd dila : fel y
byddai pechod trwy y gor-
chymyn yn dra phechadurus.
14 Canys ni a wyddom fod y
ddeddf yn ysprydol : eithr

myfi sydd gnawdol, wedi íy
ngwerthu dan bechod.
15 Canys yr hyn yr wyf yn

ei wneuthur, nid yw foddlawn
gennyf : canys nid y peth yr
wyf yn ei ewyllysio, hynny yr
wyf yn ei wueuthur ; eithr y
peth sydd gas gennyf, hyn yr
ydwyf yn ei wneuthur,
16 Ac os y peth nid wj-f yn

ei ewyllysio, hynny yr wyf yn
ei wneuthur, yr wyf fi yn
cydsynio â'r ddeddf mai da
ydyu'.

17 Felly yr awrhon nid myfl
sydd nìwy yn gwneuthiir
hynny, eithr y pechod yr
hwn sydd yn trigo ynof fl.

18 Canys mi a wn nad oes
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ynof fi (hynny VW, yn fy ' Yfpiyd, 17 ac Jbd yn llentyn i

nghnawd i,) ddím da Vn Dduw : \ÿ yr hwn y mae poh peth

tlgo: oble/id yr ewjllysio ^^rrfÄÄ"^»
Sydd barod gennyf: eithr

|
Ddmo. 38 Xa all dim ein gwahânu

CWblhâu JT hyn Sydd dda,
j

ni oddi wrth ei gariad êf.

nid W3'f yn medru amo. ' \rTD oes gan hjTiny yn
19 Canyä nid wyf yn ' XM awr ddim damnedig-
gwneuthur y peth da jt wyf aeth i"r rhai sydd }-ng Nghrist
yn ei ewyllysio ; ond y drwg
yT hwn hid wj-f yn ei ewyll-
ysio, hynny "yr wyf yn ei

wneuthur.
20 Ac 08 ydwyf fi yn
gwneuthur y peth nid wvf
yn ei ewyliysio, nid my'fl

mwj-ach sydd yn ei wneuth-
ur, ond y pechod sydd yn
trigo ynof fi.

21 Ÿr ydwj'f fi gan hynny
j'n cael deddf, ami yn e'wyli-

ysio gwneuthur da, fod drwg
yn bresennol gjd ' —

'

lesu, y rhai sjdd yn rhodio
nid yn ol y ciiawd', eithr yn
ol jT Ysprjd.
2 Canys deddf Tspryd y

bywj'd yng îíghrist lesu a'm
rbyddhaodd i oddi WTth
ddeddfpechod a marwolaeth.
3 Canys yr hyn ni allai y
ddeddf, 9 her'wydd ei bod
yn wan trwy y cnawd, Duw
a ddanfonodd ei Fab ei

him y'nghjiTeiybiaeth cnawd
pechadurus, ac am bechod a
gondemniodd bechod yn y

22 Canys ymhyfrj-du yr wyf cnawd :

y'nghyfraiih Duw, yn ol y 4 Fel y cyflawnid cyfiawn-
dyn oddi
23 Eithr jr wyf yn gweled
deddf arall yn fy aêlodau, vn
gwTthrj'fela yn erbjTi ded'df
fy meddwl, ac jn fy nghaeth-
iwo i ddeddf p'echod, yr hon
sydd yn fy aelodau.
24 Ys truan o ddjTi wyf fi !

pwy a'm g\ ared i oddi wTth
gorph y farwolaeth hon ?

25 Yr wj'f fi vn dîolch i

Dduw, trwy les'u Grist ein
Harglwj-dd. Felly gan hyn-
ny, jT wyf fi fy hun â'r
meddwl yn g\vasanaethu cyf-
raith Duw; ond â'r cnawd,
cyfraìth pechod.

PENXOD YIII.
I Bod y rhai sydd gng Nghrìst, ac yn
byw yn ol yr Yípryd, 'yn rhijddion

der y ddeddf jTiom ni, y rhai
ydym yn rhodio, nid yn ol y
cnäwd, eitiir yn ol yr Ys-
prj-d.

5 Canys y rhai sydd yn ol y
cnawd, am bethaû y cnawd y
maent yn sj-nio : eithr y rhai
sydd jTi oi yr Yspryd, am
b'ethau jt Y'spryd.

6 Canys sj-niàd y cnawd,
marwolaeth ytt'; a syniad yr
\*sprj-d, bywj'd a thangnef-
edd yw:
7 Oblegid sj'niad y cnawd
sydd elj'niaeth yn erbj-n
Duw : canys nid y'w ddarôs-

I
tyngedig i ddeddf' Duw; ob-

j

legid nis gall chwaith.
í 8 A'r rhai sydd yn y cnawd,
ni allant rj'ngu bodd Duw.
9 Eithr cîiwych'^-i nid ydych

j'n y cnawd, ond yn yr Ys-
pryd, od yw Yspryd Duw yn



trigo ynoch. Ac od oes neb
heb Ysprj'd Crist ganddo,
nid yw hwnnw yu eiddo
ef.

10 Ac os yiv Crist ynoch, y
mae y corph yn farw, o her-
wydd pechod ; eithr yr Ys-
pryd yn fywyd, o herwydd
cyflawnder.
11 Ac os Yspryd yr hwn a
gyfododd lesu o feirw sydd
yn trigo ynoch

;
yr hwn a

gyfododd Grist o feirw a
íywioccâ hefyd eich cyrph
marwol chwi, trwy ei l'spryd
yr hwn sydd yn trigo ynoch.
12 Am hynny, frodyr, dyled-
wyr ydym, nid i'r cnawd, i

íyw yn ol y cnawd.
13 Canys os byw yr ydych
yn ol y cnawd, meirw fydd-
wch : eithr os ydych yn
rnarweiddio gweitliredoedd y
corph trwy yr Yspryd, byw
fyddwch.
14 Canys y sawl a arweinir
gan Yspryd Duw, y rhai hyn
i-ydd blant i Dduw.
15 Canys ni dderbyniasoch
•spryd caethiwed drachefn

'
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haeddu eu cyffdybu i'r gogon-
iant a ddatguddir i nl
19 Canys awydd-fryd y cre-

adur sydd yn disgwyl am
ddatguddiad meibion Duw.
20 Canys y creadur sydd
wedi ei ddarostwng i ofer-

edd; nid o'i fodd, eithr ob-
legid yr hwn a'i darostyng-
odd:
21 Dan obaith y rhyddhêir
y creadur yntau hefyd, o
gaethiwed llygredigaeth, i

ryddid gogoniant plant Duw.
22 Canys ni a wyddom fod
pob creadur yn cyd-ochen-
eidio, ac yn cyd-ofldio hyd y
pryd hwn.
23 Ac nid yn unig y cread-

ur, ond ninnau hefyd, y rhai
sydd gennym flaen-fl'rwyth

yr Yspryd ; yr ydym ninnau
ein hunain hefyd yn ochen-
eidio ynom ein hunain, gan
ddisgwyl y niabwysiad, se/

prynedigaeth ein corpli.

24 Canys trwy obaith y'n
hiachâwyd. Eithr y gobaith
a welir, nid yw obaith: ob-

,_^._, _.. legid y peth y mae un yn ei

heri ofn ; eitlir derbyniasoch
j

weled, i ba beth y mae etto

Yspryd mabwysiad, trwy yr yn ei obeithio ?

25 Ond os ydym nl yn go-
beithio yr hyn nidm yn ei

weled, yr ydym trwy amyn-
edd yn disgwyl am dano.
26 A'r un ffunud y mae >t
Yspryd hefyd yn cynnortli-

wyo ein gwendid ni. Canys
ni wyddora ni beth a weddî-
om, megis y dylem : eithr y
mae yr Yspryd ei hun yn

ü{> 'e/, feí y'n' cyd-ogonedder
j
erfyn trosom ni âg ocheneid-

hefyd. lau annhraethadwy.
18 üblegid yr ydwyf yn cyf-

j

27 A'r hwn sydd yn chwiho
rif, nad yw díoddefladau yr y calonnau, a yr beth yiv

araser presennol hwn, yn I meddwl yr Yspryd ; canys y

ÌSO

hwn yr ydym yn llefain,

Abba, Dad.
16 Y mae yr Yspryd hwn
yn cyd-dystiolaethu â'n hys-
pryd ni, ein bod ni yn blaut
i Dduw

:

17 Ac os plant, etifeddion
hefyd ; sef etifeddion i Dduw,

chyd-etifeddion â Christ:
lymyn cyd-ddîoddefí/yd

chyd-(
s ydym
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mae efe yn ol eicyUys Duw yn \ 36 Megis y mae yn ysgrifen-
erfyn dros y saint. eilig, Er dy f\vj'n dl yr ydys
28 Ac ni a wyddom fod pob yu ein Uadd ni ar hyd y
peth yn cyd-wêithio er daioni dydd ; cyfrifwyd ni fel d'efaid

i'r rhai sydd yn caru Duw • ''• ""-''"•"

se/i'r rhai sydd wedi eu galw
yn ol ei arfaeth e/.

29 Oblegid y rhai a rag-

wybu, a ragluniodd efe hefyd
ifod vn un ffurf â delw ei

Fab e'f ; fel y byddai efe yn
gj-ntaf-anedig jTn mhiith
brodyr lawer.
30 A'r rhai a ragluniodd

i'r lladdfa.

37 Eithr yn y pethau h^m
oll jT ydym ni yn fwy na
choncwerwyr, trwy yr hwn
a"n carodd ni.

38 Canys y mae yn ddîogel
gennyf, na all nac'angau, nac
einioes, nac angeüon, na
thyw^sogaethau, na medd-
iannau, na phethau presen-

efe, y rhai hynny hefyd a
\

nol, na phethau i ddyfod,
alwodd efe ; a'r rhai a alodd

i 39 Xac uchder, na dyfnder,
efe, y rhai hynny hefyd a ' nac un creadur aradl, ein
gj'üawnhaodd efe ; a"r rhai a gwahanu ni oddi wrth gariad
gj-fiawnhaodd efe, y rhai Duw, yr hwn sydd yng
hynny hefyd a ogonêddodd

|
Nghrist'lesu ein Harglwj-dd.

^31 Beth gan hynny a ddv-
, „ .

^^^]^^^ ^^'
.

wedwn ni^ wrth y pethau
, ^,^^1^ TsS^fíä hmZ

hj-n ? Os yw DUW trOSOm, ^braham yn blant yr addawid. 18
pwy a aU fod i"n herbyn ?

I

Bod Duw y» trugarháu wrth y neb

33 Yr hwn nid arbedodd ei

brîod Fab, ond a'i traddod-
odd ef trosom ni oU ; pa
wedd gjd âg ef hefyd na
ddjiy efe i ni bob peth

"

Bod Daw _ _ ^ ^ „_.

y mynno. 21 Y'eaU y crochenydd
icneuthur ú''i bridd y peth a/ynno.
25 Darfod rha^.fynesi ^aiweàifraeth

y Cen}iedioedd, a pwrthodiad yr
luddewon. 32 Yr achos paham y

I Uáed o'r luddeioon

Id'ddim yn eyfi"

erbjTi 'ethole'digion Duw ? "y" GWIRIONEDD yr wyf
Duw yw yr hwn sydd yn cyf- X fl jti ei ddywedyd yng
iawnhâu :

|

Nghrist, nid wjf yn dywedyd
34 Pwy 2/w yrhwnsyddjm , celwydd,a'mcj'dwybodhefyd
damnio ? Crist yw yx hwn a j-n cyd-dystiolaethu â mi jti

fu fariv, ìe, yn hjtrach, yr yr Tspryd Glân.
hwn a gyfodwyd hefyd ; ^ _

hwn hefyd sydd ar ddeheu-
law Duw, yr hwTi hefyd sydd
yn erfyn trosom ni.

3-5 Pwy a'n gwahana ni oddi
wrth gariad Crist ? ai gorth-
rymder, neu ing, neu ymlid,
neu newj-n, neu noethui,

j-n

Fod'i mi dristyd mawr, a
gofid dibaid i'm calon.
3 Canys mi a ddjmunwn iy

mod fy hun yn anathema
oddi \vrth Grist dros fy
mrodjT, se/ fy nghenedl yn
ol y cnawd

:

4 T rhai sj'dd Israeliaid;



j
au, a dodiad y ddeddf, a*r

gwasanaeth, a'r addewidion

;

5 Eiddo y rhai yw y tadau
;

ac OT rhai yr hanoedd Crist

yn ol y cnawd, yr hwn sydd

i
iiwchlaw pawb, yn Dduw

I bendigedig yn oes oesoedd.

j

Amen.
I

6 Eithr nid posibl yw myned
: gair Duw yn ddirym : canys
, nid Israel yw paw'b a'r sydd
o Israel.

I
7 Ac nid ydynt, oblegid eu

I

bod yn had Abrahara, i gyd
' yn blant : eithr, Yn Isaac y
I gelwir i ti had.
i 8 Hynny ydyw, îíid plant y
i
cnawd, y rhai hynny sydd

I
blant i Dduw ; eithr plant jt

I

aildewid a gyfrifir yn liad.

\
9 Canys gair yr addewid yw

! hwn; Ar yr amser hwn y
í deuaf, a bydd mab i Sara,

10 Ac nid hyn yn unig

;

eithr Rebecca hefyd, wedi
iddi feichiogi o un, sef o'n tad
Isaac;
11 (Canys cyn geni y plant

etto, na gwTieuthur o lionynt
dda na drwg, fel y byddai i'r

arfaeth yn ol etholedigaeth
Duw sefyll, nid o weithred-
oedd, eithr o'r hwn sydd yn
galw ;)

12 Y dywed«7d wTthi, Tr
hynaf a" wasanaetha yr ieu-
angaf.
13 Megis JT ysgrifenwyd,
Jacob a gerais, eithr £sau a
gaseais.

14 Beth gan hynny a ddy-
wedwTi ni ? A oeê anghýf-
iawnder gyd â Duw? j\'a

atto Duw,
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ac a dosturiaf WTth yr hwn y
tosturiwyf.
16 Felly gan hynny nid o'r

hwTi sydd yn ewyllysio y
mae, nac o"r hwn sydd yn
rhedeg chwaith ; önd o
Dduw, yr hwn sydd yn tru-
garhâu.
17 Canysy maeyrysgrythyr
yn dywedyd wnh Pharaoh, I I

hyn yma y'th gyfodais di, fel

y dangoswn fy ngallu ynot ti,
\

ac fel y datgenid fy enw trwy
i

yr holl ddaear. I

18 Felly gan hj-any y neb y
mynno ÿ mae efe yn trugar-
hau wrtho, a'r neb y mynno
y mae efe yn ei galedu.
19 Ti a ddywedi gan hjmny

WTthyf, Paham y mae efe
etto yn beio ? canys pwy a
wrthj'nebodd ei ewyllys ef ?

20 Yn hytrach, O ddyn,
pwy wyt ti yr hwn a ddadleui
yn erbyn Duw ? a ddywed y
peth fîurfledig WTth yr hwn
a'i flfurflodd. Paham y'm
g\\Tiaethost fel hyn ?

21 Onid oes awdurdod i'r

crochenydd ar y priddgist, i

WTieuthuro'run telpjn pridd
un Ilestr i barch, ac araJI i

aramharch ?

22 Beth 03 Duw, yn ewyllysio
dangos ei ddigofaint, a pheri
adnabod ei allu, a oddefodd
tnvy hir-jTnaros lestri digof-

aint, wedi eu cymhwyso i

golledigaeth :

23 Ac i beri gwybod golud
ei ügoniant ar lestri trugar-
edd, y rhai a rag-barottôdd
efe i ogoniant,

i

24 Sef nyui, y rhai a alwodd
- Canys y mae yn dywedyd efe, nid o"r luddewon .

wrth Moses, Mi a drugarhâf , uiiig,eithr hefydo'rCenhedl-
wTth yr hwn y trugarhâw^f, ' oedd ?
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25 Megis hefyd y
yu dyweiiyd yn Hosea, Mi a
âlwa'f yr hwn nid yw bobl i

mi, ynbobl i mi ; a'rhou nidy ánwvl, jti anw^I.
26 A bvd(l yn y fangre lle y
dywedwYd wrthynt, Nid fy

mhobl i' ydych cliwi ; yno y
gelwir hwj- yn feibion i'r Duw
byw.
27 Hefyd y mae Esaias yn

llefain am yr Israel, Cyd
byddai nifer meibion Israel

fel tywod y môr, gweddill a
achubir.
2S Canys efe a orphen ac a i Du,eithr nid"

gwttoga y gwaith raewn cyf-
j

aeth.
iawnder: oblegid byr waith i 3 Canys hwynt-hwy, heb
a wna yr Arglwydd ar y wybod cyfiawnder Duw, ac
ddaear. yn ceisio gosod eu cj"fia\vn-

29 Ac megis y dy^vedodd
1 der eu hunain, nid ymostyng-

Esaias vn y blaen, Oni buasai
î asant i gytìawnder Duw.

' Arglwvdd y Sabaoth adael
j

4 Canys Crist yw diwedd y

PENNOD X.
grythyr lán yn dangos y

chyicilyddÌT

jyddo; 18 ac y derSyn y Cenhedl.
oedd y gnÌT, nc y cTedanÌ. 19 Nad
»edd y pethau hyn anhyiby» i*r

luddeiooH.

OFRODYR.gwir ewyllys
fy nghalon, a'm gweddi

;

ar Dduw dros yr Israel, sydd
:
er iachawdwriaeth.

t

2 Canys yr wyf fl yn dyst

,
iddynt, fod ganddynt zêl" "' '' -,rolgw7bod-

ni ha'd, megis Sodoma y
bua-sem, a gwnaethid ni yn
gyflfelyb i Gomorrah.
30 Beth gan hjTiny a ddy-
wedwn ni ? Bod y Cenhedl-
oedd, y rhai nid oeddynt yn
dilyn cyfiawnder, wedi der-
byn cjiìawuder, sef y cyf-

iawnder sj'dd o ffydd :

ddeddf, er cjüawnder i bol

un a'r y sydd yn credu.
5 Canys y Êaae Moses yn
ysgrifenu am y cyfiawnder
sydd o'r ddeddf, Mai y dyn a
wnel y pethau hynny, a fydd
byw tr\vyddynt.
6 Eithr y mae y cyfiawnder
!ydd o ffydd yn dywedyd fel

Ac Israel, yf hwn oedd
|

hyn; Naddywed j-ndygalon,
vn dilvn deddf cyfiawnder,
'ii chyihaeddodd ddeddf cyf-

awnder.
32 Paham ? Am nad oedd-

ynt yn ei cheisio tr^N'j' íFydd,

ond megis trwy weithredoedd
y ddeddf : canys hwy a dr;uii-

g^vj'ddasant with y maeu
tramgwj'dd

:

33 Megis y mae yn ysgrifeu'
edig, '" ' "

Sion

Pvry a esgj'n i'r nef ? (hynn;

yw, dwyn Crist i waered oddi
uchod:)
7 Neu, ipvry a ddisgyn i'r

dyfnder? (hj'nny yw, dw^n
Crist drachefn i fynu oddi
wrth y meirw.)
8 Eithr pa beth y mae efe

yn ei ddywedyd ? ae y gatr

, . „ yn agos attat, yn dy enau, ac
fi yn gosod yn

;
yn dy galon : hwn yw gair y

faen tramgwydd, a i ffydd, yr hwn yr ydym ni j'n

chraig rhwj'str : a phob un a i

gredo ynddo, ni chywilyddir.
|



Arglwydd lesu, a chredu yn
dy galon i Dduw ei gj'fodi ef
o feirw, cadM'edig fyddL
10 Canys â'r galon y credir i

gyfìawnder, ac â'r genau y
cyffesir i iachawdwriaetli.
11 Oblegid ymaeyrysgr>'th-

yr yn dywedyd, Pwy byn-
nag sydd yn credu ynddo ef,

ni chywilyddir.
13 Canys nid oes gwahan-

iaeth rhwng luddewa Groeg-
wr : oblegid yr un Arglwydd
ar bawb, sydd oludog i bawb
a'r sydd yu galw aruo.
13 Canys pwy bynnag a alwo

ar enw yr Arglwj'dd, cad-
wedig fydd.
14 Pa fodd gan hynny y
galwant ar yr hwn ni chred-
asant ynddo ? a pha fcdd y
credant yn yr hwn ni chlyw-
santam dano ? a pha fodd y
clywant, heb bregethwT ?

15 A plia fodd y pregethant,
onis danfonir hwynt ? megis
y mae j'n ysgrifenedig, Mor
lìrydferth yw traed y rhai
sydd yn efengylu tangnefedd,
y rhai sydd yn efengylu peth-
au daionus

!

16 Eitlir nid ufuddhasant
hwy oll i'r efengyl : canys y
raae Esaias yn dyweiiyd,
Arglwj-dd, pwj a gredodd i'n

hymadrodd ni ?

17 Am hynny flfj'dd sydd
trwj' glywed, a chljwed trwy
aîr Duw.
18 Eithr meddaf, Oni chlyw-
santhwy? Ynddîau i'rholl
ddaear yr aeth eu swn hwy,
a'u geiriau hyd derfynau y
bycL
19 Eithr meddaf, Oni w^bu
Tsrael? Yn gjntaf, y mae
Moses yn dywedyd, Mi a

EHUFEINIAID, X, XL
baraf i chwi ^yýnfydu trwy
rai nid yio genedl ; tnyy gen-

,

edl anneailus y'ch digiaf
,

chwi.
I

20 Eithr y mae Esaias yn
ymhyfhâu, ac yn dywedyd,
Cafwyd íi gan y rhai nid
oeddynt yn fy ngheisio; a
gwnaed fi yn eglur i'r rhai
nid oeddynt yn ymofyn am
danaf.
21 Ac wrth yr Israel y mae
yn dywedyd, Ar hyd y dydd
yr estynais fy nwylaw at bobl
anufudd ac yn gwrth-ddy-
wedyd.

PENNOD XI.

'a ýitriodd Dtttu ymaith hoU IsnDtiiü ymaith
el ; í ond rhai a ddewiswi ,

fod citledu y lleiü. 16 Y mae eobaith

y troir hwynl. 18 Na ddylai y .

Cenhedloedd orfoleddu yn er •-— ^- -

hwy î 26 ohleeid y mae addi
hiachawdicriaeth huythau. 33 Bod
larnedigaethau ^ ' "

iadwy.

AM hvnny meddaf, A wrth-
. odòdd Duw ei bobl ? N

a

atto Duw. Canys yr wyf 1

finnau liefj'd yn Israeliad, o
had Abraham, o Iwyth Ben-
jamin.
2 Ki wrthododd Duw ei

bobl, yr hwn a adnabu efe
o'r blaen. Oni wyddoch chwi
pa beth y mae yr ysgrythj'r yn
ei ddywedyd "ani Elîas? pa
fodd y mae efe yn erfyn ar
Dduw yn erbyn Isratl, gan
ddywedyd,
3 Arglwydd, hwj' a ladd-
asant dy brophwydi, ac a
gloddiasant dy allorau i lawT

;

ac myfi a adawyd yn unig, ac

y maent yn ceisio fy einioes

4 Eithr pa beth y mae atteb
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Duw yn ei ddywedyd wrtho ? , Cenhedloedd yr wyf yn dy-
Mi a adewais i mi fy hun wedyd, yn gymmaint a'm
saith mil o wr, y rhai ni bod i yn apostol y Cenhedl-
phlvgasanteu gliniaui Baal.

|
oedd, yr wyif yn mawhâu fy

5 Felly gan tiyimy y pryd swydd
hwn hefyd y mae gweddiil n
ol etholedigaeth gras.

6 Ac os ras, nid o weith-
redoedd mw^ach : osamgen,
nid yw gras yn ras mwyach.

14 Os'gallaf rj^w fodd yrru
eiddigedd ar fy nghig a'vi

gwaedfy hun, ac achub rhai o
honynt.
15 Canys os yw eu gwrthod-

Ac 03 o wéitliredoedd, nid iad hw^ yn gymmod i'r ìjyd.

mwyach : os amgen,
hid ywgweithred yn weithred
mwyach.

Beth gan hynny ? Ni

beth fi/dd m derbyniad hwj/
ond byM'yd o feirw ?

16 Canys os sanctaidd y
blaen-ffr\vyth, y mae y clarnp

chafodd Israel yr hyn y mae ' toes hefyd yn sanctaidd : ac
'•

' '
' os sanctaidd y gwreiddj'n, y

viae y caughennau hefi/d felly.

, , 1
17 Ac os rhai o'r cang-

8 (iyiegis y mae yn ysgrif- hennau a dorrwyd ymaith, a
înedig, RhoddesDuwiddynt thydi yn olew-wydden wllt
^spryd trwmgwsg, Uygaid fel " '—

' ' ' — "

la welent, a chlustiau fel na ,

ihlywent ;) hyd y dydd hedd- pwyd yh' gyfrannog
'w.

I

gwTeiddyn, ac o frasder
9 Ac y mae Dafydd yn dy- olew-wydden

;

\-edyd, Bydded eu bofd hN^y " ~ "'
" ' '

m rhwyd. ac yn fagl, ac yn
iramgwydd, ac yn daledig- eddi, nid tydi sydd yndwyn y
leth iddynt

:

I gwreiddyn, eithr y gWTeiddyn
10 TjTY-yller eu llygaid hwy, dydi.
el na welant, a chyd-grymma

[

19 Ti a ddywedi gan hynny,
li eu cefnau hwT^ bob amser. ; Torrwyd y canghennau ym-
,11 Gan bynny meddaf, A ' aith, fel yr impid fi i mewn.
Tamgwyddasaht hwy fel y |

20 Da ; trwy anghrediniaeth
wympeht? Na atto Duw: i y torruyd hwj'nt jTnaith, a
ithr trwy eu cwymp hwy y thithau sydd yn sefyll trwy
«eíÄ iachawdwTÌaeth i'r Cen- i fifydd. Na fydd uchelfryd,
ledloedd, i yTru eiddigedd i eithr ofna.
.rnjait.

12 O herwydd paham, os
dyiv eu cwjTnp hwj' yn olud
r byd, a'u Ueihâd hw^ yn
lud" i"r Cenhedloedd ; pa
lint mwy y bydd eu cj-flawn-

erhwy'f'
13 Cahys wrthych chwl y

j

21 Canys onid arbedodd
!
Duw y canghennau naturiol,

í7wyZiârhag nad arbedo dithau
chwaith.
22 Gwel am hynny ddaioni
a thoster Duw : sef i'r rhai a

;

gwy-mpasant, toster; eithr

daioni i ti, os arhosi yn ei
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ddaioni e/; OB amgen, torrir awrhon a anufuddhasant, fel

dithau hefyd ymaith,
23 A hn^thau, onid arhos-
ant yn anghrediniaeth, a
impir i mewn ; canys fe all

Duw eu himpio hwy i mewu
drachefn.
24 Canys os tydi a dorrwj'd

ymaith o'r olew-wydden yr
i

hon oedd wllt wrth natur-

y caent hwythau drugaredd
tr\vy eich trugaredd chwi.
32 Canys Duw a'u cauodd
hwynt bll mewn anufudd-
dod, fel y trugarhài wrth
bawb.
33 O ddyfnder golud doeth-
ineb a gwybodaeth Duw

!

anchwUiadwy yw ei farn-

iaeth, a'th ímpio yn erbyn ' au ef ! a'i fifyrdd, r anol-
rheinadwy ydynt

!

34 Canys pwy a wybu feddwl
naturiaeth mewn gwir olew-
wydden; pa faint mwy v

^

...
caiff y rhai hyn sydd wTth

,

yr Arglwydd ? neu pwy a fu

naturiaeth,euhimpioimewn ' •''" """

yn eu holew-wyd<len eu hun ?

25 Canys ni e^yjllysiwn, frod-

JT, eich bod heb wybod y
dirgelwch hwn, (fel na bydd-
och ddoethion yn eich gölwg
eich hun,) ddyfod dallineb o
ran i Israel, hyd oni ddêl
cyflawnder y Ceuhedloedd i

mewn.
26 Ac felly hoU Israel a fydd
cadwedig ; fel y mae yn ys-

grifenedig, Y GwaredwT a
ddaw allan o Sîon, ac a dry
ymaith annuwioldeb oddi
wrth Jacob.
27 A hvn yw yr ammod syid

iddynt gennyf fì, pan gyni-

merwyf ymaith eu pechodau
hwvnt.
28 Felly o ran yr efengyl,

gelynion ydynt o'ch plegid

chwi: eithr o ran yr ethol-

edigaeth, caredigiou ydynt
oblegid V tadau.

29 Canys ilìedifarus yw don-
iau a g.iîwedigaeth Duw.
30 Canys niegis y buoch
chwithaü gjnt yn anufudd i

Dduw, eithr yr awrhon a
gawsoch drugaredd trwy an-

ufudd-dod y rhai hyn ;

31 Felly hwythau hefyd yr

gynghonvr iddo ef ?

35 Neu pwy a roddes iddo
ef yn gyntaf, ac fe a delir

iddo drachefn ?

36 Canys o hono ef, a thrwj--

ddo ef, ac iddo ef, y mae pob
peth. Iddo ef y byddo gogon-
iant yn dragywj-dd. Amen.

PENNOD XII.
1 y dÿlai trueareddau Duw ein eyn-
hyrfu ni i ryneu ei fodd ef. 3 A'í

ddylai neb f&ídwl yn rhy dda o fumt

eihun; 6 eithr bod yn ddiwy
'

alwedieaeth y gaiodieyd ef
9 Cariad, a llawer eraili o rin,

a ofynir gennym : 19 a dial

: gan Dduw; yr hyn yiu eicl

i rhesymmol wasanaeth chwi.

i
2 Ác na chyd-ymffurfiwcl

â'r byd hwn : eithr ymnew
idiwch trwy adnewyddiai
eich meddwl; fel y profocl

betli yw daionus, a chym
• meradwy, a pherffaith ewylly

j
Duw.

I
3 Canys yr wyf yn dywedyc
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tnvy y gras a roddwyd i mi, i y saint ; ac yn dilyn lletty-

^mh'bob un a'r sydd yn eicli ' ganvch.
plith, na byddo i neb uchel-

|

14 Bendithiwch y rhai sydd
synied yn amgen nag y dylid yn eich ymlid : bendithiwch,
synied ; elthr synied i sobr- I ac na fèlldithiwch.

wydd, fel y rhannodd Duw i
|

15 Byddwch lawen gyd â'r

bob un fes'ur ffydd.
I

rhai sydd lawen, ac wylwch
4 Canys megis y mae gen-
nym aelodau lawer mewn un
corph, ac na<i oes gan jt holl

aelodau yr un swvdd

:

5 Felly ninnau, a ni yn
Ilawer, ydj-m un corph yng
Kghristì a phob un yu ael-

odau i'w gilydd.

gyd â"r rhai sydd yn W7I0.
16 Byddwch yn unfrý-d â'ch

gilydd : heb roi eich meddwl
ar uchel-bethau ; eithr yn
gyd-ostyngedig à'r rhai isel-

radA Na fyddwch ddoethion
yn eich tyb eich hunain.
17 Na thelwch i neb ddrwg

> A chan fod i ni amryw am ddrwg. Darperwch beth-
ddoniau jti ol y gras a rodd-
wyd i m, pa un bynnag ai

prophwydoliaeth, prophicyd-
wn yn ol cyssondeb y ffydd

;

7 Ai gweinidogaeth; byddum
ddy/ctl jTi y weinidogaeth

;

neu jT hwn sydd yn athraw-
iaethu, yn jt athrawiaeth ;

8 ííeu jT hwn sydd yn cjTig-
hori, yn y cynghor : yr hwTi
sydd yn cyfrannu, ffionaed
mewn symirwydd; yr hwn
sydd jTi îlywodraethu, mewn
diwydnyj'dd

;
yr hwn sydd yn

trugarhâu, mewTi Uawenydd.
9 Bydded cariad yn ddirag-

rith. Casêwch y drwg, a
glj^nwch wrth y da.
10 îlewTi canad brawdol

byddtcch, garedig i'ch gilydd ;

yn rhodài parch, yn blaenori
eich gilydd

:

11 Xid jTi ddiog mewn di-

wydnvydd
; j-n WTesog \ti jt

ys'prj-d ; jti gwasanaettíu yr
Argîwj-dd

:

12 Yn llawen mewTi go-
baith; yn ddîoddefgar mewn
icystudd

; j-n dyfal-barhàu
mewn gwed'di

:

13 Yn cyfrannu i gyfreidiau

au onest y'ngolwg pob dyn.
18 Os yw bosibl, hj'd y mae
ynoch chwi, byddwch hedd-
ychlawn â phob dyn.
19 Nac ymddielwch, rai an-

wyl, ond rhoddwch lei ddigof-
aint: canys y mae jti ys-

grifenedig, I mi y mae dial

;

myfl a dalaf, medd yr Ar-
glwj-dd.

20 Am hjTiny, os dy elyn a
newj'na, portha ef; os sych-
eda, djTO iddo ddîod: canys
wrth wneuthur hj-n ti a ben-
tjTTi fanvor tanllyd ar ei ben
ef.

21 Na orchfyger di gan
ddrygioni, eithr gorchfyga di
ddrj'gioni trwj- ddaionf.

PENIS'OD XIII.
befhau

d'deddf. 11 Bod glyihi __,

dody a eweithredoedd y tywyUn-ch, yn
annhymhoraiddyn amseryr e/en^L

YMDDAROSTYNGED
pob enaid i'r awdurdod-

au goruchel: canys nid oes
awdurdod ond ôddi wrth
Dduw ; a'r awdurdodau y
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gorchymyn arall, y mae wedi
ei gynm\7s yn gryno yn yr
ymadrodd hv\Ti, Câr dy gym-

sydd, gan Dduw y maent
wedi eu hordeinio.
2 Am hynny pwy bynnag ,

sydd yn yinosod yn erbyn yr
^

mydog fel ti dy hun.
durdod, sydd yn gwrth- 10 Cariad ni waa. ddrwg i'w
«ov,., «../i;«v.âH Ti„,.7. qV gymmydog: am hynny cyf-

lawnder y gyfraith yxv cariad.
11 A hyn, gan \yybod yr
amser, ei bod hi weithian yn
bryd i ni ddeflrôi o gysgu

:

canys yr awrhon ÿ mae ein
hiachawdwriaeth ni yn nês
na phan gredasom.
12 Y nos a gerddodd ym

mhell, a'r dydd a nesaodd:
ara hynny bwriwn oddi wrth-
ym weithredoedù y tywyll-
wch, a gwisgwn arfau y goleu-

wynebu ordinhâd Duw : a'

rliai a wrthwynebant, a dder-
byniant famedigaeth iddynt
eu hunain.
3 Oanys tywysogion nid yd-
ynt ofn i weithredoedd da,
eithr i'r rhai drwg. A fynni
di nad ofnech yr awdurdod ?

gwna yr hyn sydd dda, a thi

a gei giod ganddo

:

4 C'anys gweinidog Duw yd-
yw efe i ti er daioni. Eithr
os gwnei ddrwg, ofna ; canys
nid yw efe yn dwyn y cleddyf
yn üfer: oblegid gweinidog
Duw yw efe, dîalydd llid i'r

hwn sydd yn gwneuthur
drwg.
5 Herwj'dd paham anghen-
raid yw ymddarostwng, 'nid

yn unig o herwydd llid, eithr
herwydd cydwybod hefyd.

6 Canys am hyn yr ydych
yn talu teyrnged hefyd

:

ohlegid gwasanaethwyr Dnw
ydynt hwy, yn gwylied ar hyn

7 Telwch gan hynny i bawb
eudyledion: teyrnged,i'rhwn
ÿ viae teyrngeá ynddyledus;
toll, i'r hwn y -mae toll ; ofn,

i'r hwn y mae ofn ;
parch, i'r

hwn y vute parch yn ddyledus.

8 Na fyddwch yn nyled neb
o ddim, ond o garu bawb
eich gilydd: canys yr hwn
sydd yn caru arall, a gyflawn-
odd y gj'fraith.

9 Canys hyn, Na odineha,
Na ladd, Na ladratta, Na

ni.

13 Rhodiwn >ti weddus,
megis wrth liw dydd ; nid
mewn cyfeddach a meddw-
dod, nid mewn cyd-orwedd ac
anlladrwydd, nid mewn cyn-
nen a chenfigen.
14 Eithr gwisgwch am dan-
och yr Arglwydd lesu Grist";

ac na wnewch rag-ddarbod
dros y cnawd, er mwyn cyf-

lavmi ei chwantau e/.

PENNOD XIV.
3 Na ddy'ai dynion na dirmyeu na

nid ydynt na danadri^g o honynt eu
hunain ; 13 eithr ^ochelyd rhod'ii

aehos tramewydd ynddynt: 15 obleí-

id hynny mae yr apostol yn ei brofi

ei Jod yn anshyjreithlawn, irwy
lawer o resymmau,

YR hwn sydd wan yn y
frydd,derVjyni\vcli attocli,

nid i ymrafaehon rhesym-
mau.
2 Canys y mae un yn credu

y gall fwytta pob peth ; ac y
mae arall, yr hwn sydd wan,
yn bwytta daiL
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3 Yr hwn sj'dd yn bwytta,

j

barnu dy frawd ? neu paham
na ddirmygecl yr hwn nid yw I yr wyt yn dirmygu dy frawd ?

j^n bwytta ;'a'r hwn nid v
yn bwytta, na farned ar yr
ìiwn sydd yn bwytta : canys
Duw a'i derbyniodd ef.

4 Pwj' WTt "ti, jr hvra wyt
yn bamu" gwas un arali ?

î"w argl«-}dd ei hun y mae
efe yn sefyll, neu yn syrthio :

ac efe a gj'nhelir; cânys fe

a ali Duwèi gynnal ef.

5 Y mae un n bamu di\vr-

uod uwch law diwmod ; ac
arall yn bamu pob diwmod
yn ogyfuwch. Bydded pob
iiu yn sicr yn ei feddwl ei

hun.

canys gosodir ni oll ger 'oron

gorsedd-faingc Crist.

11 Canys y mae yn ysgrifen-
edig, Byw wj'f ü, medd yr
Arglw^dd ; pob glin a blyga
i mi, a phob tafod a gyfîesa i

Dduw.
12 Felly gan hynny pob un
honom drosto ei hun a rydd

gyfrif i Dduw.
Ì3 Am hynny na famwn ein

neb roddi tramgwydd Vw
frawd, neu rwjstr.
" '" a wn, ac y mae yn

6 Yrhwnsydd yn ystyried sicrgennj'fti-wy j-r Arglwydd
diwTnod, i'r Argl'ydd y mae
yn e£ ystyried ; a'r hwn sydd
heb ystyried diwTnod,' i'r Ar-
glwjdd y mae heb ei ystyr-

ied. Yr"hwn sydd yn bw^tta,
i'r Arglwjdd y mae yn bwyt-
ta ; canys y mae j-n diolch i

Dduw: a'r hwn sydd heb
ftyytta, i'r Arglwj'dd y ma«
heb fwjata; ac y mae yn
dîolch i Dduw.
7 Canys nid oes yr un o
honom yn byw iddo ei hun,
ac nidy jt un yn marw iddo
ei hun.

Canys pa un bjmnag yr

lesu, nad oes dim yn aflan ô
hono ei hun: ond i'r hwn
sydd yn tybied fod peth yn
a'flan, i hwnnw y mae yn
aflan.

15 Eithr os o achos bwyd y
tristêir dy frawd, nid wyt ti

mwj'ach yn rhodio yn ol car-

iad. IS'a ddistrywia ef â'th

fwyd, dros j'r hwn y bu Crist

fanv.
16 Na chabler gan hynny

eich daioni chvi.
17 Canys nid yw teymas
Dduw fwyd a dîod ; ond cyf-

iawnder, a thangnefedd, -a
ydj-m ai bjw, i'r Arglwyddr llawenydd yn yr Yspryd
ydym yn by^v ; ai marw, i'r

j
Glân.

Arglwydd yf ydj-m j'n manv :
i

18 Canys yr hwn sydd yn
am hj"nny, pa ûn bynna^ yr i gwasanaéthu Crist yn y peth-
ydjm ai bj^v ai manv, eiddo
yr Arglwydd ydjTU. i

9 Oblegid er mwyn hyn y
|

bu farw Crist, ac jt adgyfod-
[

odd, ac y bu fyw drachefn
hefyd, fel jt arglwj'ddiaechai
ar y meinv a"r byw hefjd.

j _, .._.

10 Eithr paham yr wyt ti yn ydd.

hyn, sydd hofi'gan Dduw,
a chymniei-adwy gan ddyn-
ion.

19 FeUy gan hynny dilynwn

y pethau a bert'hynant i

heddwch, a'r pethau a berth-
ynant i adeiladaeth ein gil-

K



20 O achos bwyd na ddiu-

yatria waith Duw. Pob peth
yn wir sydd làn ; eithr drwg
yw i'r dyn sydd yn bwytta
trwy dramg\vydd.
•H Da yio na fwyttâer cig,

ac nad yfer gwin, na dim
trwy yr hyn y iramgwydder,
neu y rhwystrer, neu y gwan-
hâer dy frawd.
22 A oes íTydd gennyt ti ?

bydded hi gyd â thi dy hun
ger bron Duw. G^vn ei fyd
yr hwn nid yw yn ei famu ei

hun yn yr hyn y mae yn ei

dybied yn dda.
23 Eithr yr hwn sydd yn

petruso, os bw^tty, efe a gon-
demniwyd, am nad yw yn
bwytta o ffýdd : a pheth byn-
nag uid yw o ffyùd, pechod
yw.

PENNOD XV.
1 Rhaid r r cryfgyd-ddiiyn <f r eu-an.
2 Xa ddÿtem ni rynsu tm ìiodd ein
hunain, 3 ean na unaeth Criit
hynny ; 7 ond derbun bob un ein
gilyäd meeis y derbyniodd Crist ni
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a ysgrifenwyd o'r blaen, er
addysg i ni yr ysgrifenwyd
hwynt; fel trw)» amynedd a
diddanwch yr ysgrjthyrau, y
gallem gael gobaith.
5 A Duw yr amynedd a'r

diddanwch a roddo i chwi
synied yr un peth tu ag at
eich gilydd yn ol Crist
lesu:
6 Fel y galloch yn unfryd, o
un genau, ogoneddu Duw, a
Thad ein Harglwydd lesu
Grist.

7 henyj-dd paham der-
byniwch eich gilydd, megis
ag y derbyniodd Crist ninnau
i ogoniant Duw.
8 Ac yr wyf yn dywedyd,
wneuthur lesu Grist yn
weinidog i'r enwaediad, er
mwyn gwinonedd Duw, er
mwyn cadarnhâu yr addew-
idion a wnaethpwÿd i'r tad-
au

:

9 Ac fel y byddai i'r Cen-
hedloedd ogoneddu Duw am
ei drugaredd ; fel y mae yn
ysgrifenedig, Am hyn y
cyífesaf i ti yin mhlith y
Cenhedloedd, ac y canaf i'th

enw.
10 A thrachefn y mae jti

dj'wedyd, Ymlaweiihêwch,
Genhedloedd, gyd à"i bobl ef.

U A thrachefu, Molwch >t
Arghvydd, yr hoU Genhedl-
oedd; a chlodforwch ef, yr
holl bobloedd.
12 A thrachefn y mae Es-

3 Canys Crist nis boddha- aias yn dywedyd, Fe fydd
odd ef ei hun ; eithr, megis y i

gwreiddyn Jesse, a'r hwn a

hwynt, 30 ac yn deisyfett gweddíau,

ANYNI y rhai ydym gryf-
ion, a ddylem gyniîal

gwendid y rhai gweiniaid, ac
nid rhyugu ein bodd ein
hunain.

•2 Boddhàed pob un o hon-
om ei gymmydog yn yr hyn
sydd dda iddo er adeiladaeth.

mae yn ysgrifenedig, Gwar-
adwyddiadau y rliai a'th war-
aùwyddent di, a syrthiasant
arnaf fì.

gyfyd i lywodi-aet.hu yCen-
hedloedd : ynddo ef " y go-
beithia y Cenhedloedd.

I

13 A Duw y gobaith a'ch
iiiya pa bethau bynnag cyflawno o bob llawenydd a
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thangnefedd gan gredu, fel y i Uuddiwj'd yn fjTiych i ddyfud
cynnyddoch mewn gobaith attoch chwi.

trwy nenh yr Ysprj-d Glân. | 23 Eithr yr awThon, gan nad
14 Ac yr -yf fì fý hun, fy

mrodyr, yn credu ain danocli
chwi,' eich bod chwithau yn
llawni daioni, wedi eich cyf-

lawni o bob gwybodaeth, ae
yn abl i rvbuddJo eich gilydd
hefyd.
15 Eithrmi a ysgrifenais yn
hyfach o beth attoch, frod-

gennyf le mwyach yn y
gwledydd hyn, a liefyd bod
arnaf hiraeth er ys líawer o
flynyddoedd am ddyfod at-

toch chwi

;

24 Pan elwyf i'r Hispaen,
m}'fi a ddeuaf attoch chwi

:

canys yr wyf yn gobeithio,
wrth fyned heibio, y caf eich

>T, fel un yn dwyn ar gôf i
j

gweled, a'm hebrwng gen-
nych yno, os byddaf yn gyntaf
o ran wedi fyllenwi o hon-
och.
25 Ac yr a^\Thon yr wyf fì

yn myned i Jerusalemj i

weini i'r saint.

26 Canys rliyngodd bodd i'r

rhai o Macedonia ac Achaia
wneuthur rhyw gymmorth

„ „ i'r rhai tlodioh o'r saint sydd
orfoledd j-ng Ä'ghrist lesii,

;
yn Jerusalem.

o ran y pethau a berthyu i
^

27 Canys rhyngodd bodd
Dduw. ! iddynt; a'u dyledwyr hwy
18 Canys ni feiddiaf fl ddy- ! ydynt. Oblegid os cafodd
wedyd dim o'r pethau ni

i y Cenhedloedd gyfran o'u
weithredodd Crist tnvof fi, i pethau ysprj'dol hwynt, h\vy-

chwi, trwy y gras a roddwyd
I
i mi gan Dduw ;

î
16 Fel y byddwn weinidog i

lesu Grist at y Cenhedloedd,
gan weiui i efengyl Duw, fel

y byddai offrj-miad y Cen-
hedloedd yn gymmeradw-y,
wedi ei sancteiddio gan yr
Ysprj'd Grlân.

17 Y mae i mi gan hj-nny

vmeuthur y Cenhedloedd jti

ufudd ar air a gweithred,
19 Trwy nerth arwyddion a
rhyfeddüdau, gan nerth Ys-
pryd Duw ; hyd pan o Jeru-
salsm, ac o amgylcli hyd
Ilyricum, y Uenwais efengyl
Crist.

20 Ac felly gan j-morchestu
i bregethu jt efengj-1, nid Ue
yr euwid Crist: fel nad
adeiladwn ar sail un arall

:

21 Eithr megis y mae vn
ysgrifenedig, l'r rhai ni fyn-
egwyd am dano, hwynt-hwj'
i'i gwelant ef; a'r rhai ni
3hlywsant, a ddeallant.
22 Am hynny hefyd y'm

thau hefyd a ddylent weini
iddynt hwythau mewn peth-
au cnawdol.
23 "Wedi i mi gan bynny
orphen hyn, a selio iddnt y
ffrwyth hwn, mi a ddeua'f
heibioch i'r Hispaen.
29 Ac mi a wn, pan ddelwyf

attoch, y deuaf â chj-aawii-
der bendith efengyl Crist.

30 Eithr jT wyf n attolwg
i chwi, frodyr, er mwyn ein
Harglwydd lesu Grist, ac er
eariad yr Ysprj-d, ar gyd-
ymdrech o honoch gjd â
mjTì mewn gweddiau drosof
fl at Dduw

;

31 Fel y'm gwareder oddi
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wrth y rhai anufudd yn

\
7 Anherchwch Andronicus

Judea ; ac ar fod fy ngwein- , a Junia, fy ugheraint a'm
idogaeth, >t hon sydd gmwjf ' cyd-garcharorion, y rhai sydd
i Jerusalem.yngymmeradwy \ liynod ym mhlith yr apostol-

gan y saint

;

j

ion, y rhai hefyd oeddynt jTig

3-2 Fel y delwj'f attoch
\
Is'ghrist o'm blaen i.

mewn llawenvdd, trwy ewjil-
|

8 Anherchwch Amplias, fy
ys Duw, ac 'y'm cyd-lonner :

anwylyd yn yr Arglwydd.
gya â chwi.

|

9 Anherchwch ürbanus, ein

33 A Duw vr heddwch /j/ddo cyd-weithiwr yng >'ghrist, a
;

gyd â chwi oll. Amen.
|

Stachys fy anwylyd.

PENNOD XVI.
3 Paul yn twyllysio fr brodyr an-
rterch üawer í l'í.ac yn en cynebrtri

hwy i ochelyd y rhai sydd yn' peri
anihydjod a rhwystrau ; 21 ac ar ol

amryw anhcrchion^ yn diweddu gyd
d moliant a dtolch i Dduw.

YR wyf yn gorchymyn i

chwi Pliebe ein chwaer,
yr hon sydd ' weinidoges i

eglwys Ceiichrea

:

Anherchwch Apèles, y
[
profedig yng Nghrist. An
herchwch y rhai s>dd i

dylwÿth Aristobulus.
11 Anherchwch Herodion,

fy nghâr. Anherchwch ,

rhai sydd o dylwyih Nar-
cissus, y rhai sj'dd yn yr Ar-
glwjdd.
12 Anherchwch Trj-phena
a Thryphosa, y rhai a gjra-

2 Dderbyn o honoch hi yn
i merasâut boen yn yr Ar-

yr Arglwydd, ìneffis y mue yn ' glwydd. Anherchwch
addas i saint, a'i ohynnorth- anwyl Persis. jt hon a gym-
wyo hi ym mha beth bynnag merôdd lawer o boen yn yr
y byddo rhaid iddi wrthych : Arglwydd.
canys hithau hefyd a fu gym- 13 Ànherchwch Ruffus
morth i lawer, ac i minnau fy etholedig yn yr Arglwydd,
hun hefyd.

j

a'i fam ef a'minnau.
3 Anherchwch Prisclla ac

i 14 Anherchwch AsjTicritus,

Acwila, fy nghj-d-weithn^r
;
Phlegon, Hermas, Patro)ias,

í Mercurius ; a'r brodyr sydà
' gvd â hwjTit.

Ì5 Anherchwch Philologus,
! a JuUa, Nerëus a'i chwaer,
ac Olympas, a'r holl saint y
rhai sdd" gyd â hwynt.

yng Nghrist lesu

;

4 r rhai dros fy mywyd i

ddodasant eu gyddfau e

hunain i lawT: i'r rhai nid i

wyf fi yn unig yn dîolch, ond
hêfyd hoU eglwysydd y Cen-

\
, „.

hedloedd. " j 16 Anherchwch naill y
5 AìiherchiDch hefyd yr eg- Uall â chusan sanctai'ld. Ÿ
lw7S sydd yn eu t hwy.

I mae eglwysi Crist yn r'-'-

Auherchwctì fy anwyl Epé- annerch.
jT hwn yw blaen'

ffrwyth Achaia jTig Nghrist.
6 Anherchweh Mair, yr hon

a gyinmerodd lawer o boen

17 Ac yr wyf yn attolwg i

chwi, frodyr, graífu ar y rhai

sydd yn peri anghydfod a

rhwystrau yn erbyn yr

athrawiaeth a ddyegasoch



chwi ; a chiliwcli oddi wrth-
ynt.

18 Canys y rhai sydd gyfryw,
lid ydyut yn gwasanaethu
iin Harglwydd lesu Grist,

eithr eu boî eu hunain; a
thrwy vmadrodd teg a gwen-
iaith, n twyllo calonuau y
rhai di"íldnvg.

19 Canys eich ufudd-dod
ch\ri a ddaeth ar led at

bawb. Yr wTfôgan hynny
yn Uawen o'ch rhan chwi

:

eithr myfl a ewyllysiwn i

chwi fod yn ddoethiun tu ag
t y peth sydd dda, ac yn
'irion tu ag at y peth sydd

ddrwg.
20 A Duw y tangnefedd a
sathr Satan dan eich traed

la chwi ar frys. Gras ein Har-
Iwydd lesu Grist fyddo gyd
chwi. Araen.
21 Y mae Timoth'éus fy

rjghyd-weithiwr, a Lucius, a
yi Jason, a Sosipater, fy ngher-

lint, yn eich annerch.
32 Yr wyf ü Tertius, yr

ii pwn a ysgrifenais yr epistol

tu.71, yn eich annerch yn yr
01 |i.rglwydd.

RHUFEINIAID, XVI.
23 Y mae Gaius fy IlettwT

i, a'r hoU eglwys, yn eich an-
nerch. Y mae Erastus, gor-
uchwyliwr y ddinas, yn eich
annerch, a'r brattd Cwart-
us.

24 Gras ein Harglwydd Teau
Grist afyddo gyd â. chwi oU.
Amen.
2-5 I'r hwn a ddichon eich
cadamhâu yn ol fy efengyl i,

a phregethiad Ie.su Grist, (yn
ol datguddiady dirgelwch, yr
hwn ni soniwyd am dano er
dechreuad y byd ;

26 Ac yr awThon a eglur-
wyd, a thrwy ysgrythyrau y
prophwydi, yn ol gorchjTnyn
y tragywyddol Dduw, a gy-
hoeddwyd ym mhlith yr holl
genhedloedd.ermwyn ufudd-
dod ffydd:)
27 I Dduw yr unig ddoeth,
y hyddo gogoniant trwy lesu
Griát yn dragywydd. Ameu.

T At y Rhufeiniaid yr
ysgrifenwyil o Corinth,
gyd â Phebe, gweinid-
oges yr eglw^s yn Cen-
chrea.

EPISTOL CYNTAF PAUL YR APGSTOL AT Y

CORINTHIAID.
PE^TNOD I.

r ol iJdo enfarch iddynt, a diolch

rustunt, 10 y mae efe yn eu hannog
undeb ,- Ì2ac yn beio ar eu hanphyt-

;tha doethineb y doethion, 2l trwy
'oiineb pre^ethu ; 26 ac nad yw efe
n salw y doethim, na' r ealluog,
a'r boneddi^on, ond 27,23 yjü!,
'r gwan, a'r distadl.

PAUL, wedi ei alw ifod yn
apostül Ie.su Grist trwy

ewyllys Duw, a'r brawd Sos-
thenes,
2 At eglw)'s Dduw yr hon
sydd yn Corinth, at y rhai a
sancteiddiwyd yng Nghrist
lesu, a alwyd joi saint, gyd â
phawb ag sydd yn gal ar



enw ein Harglwydd lesu
Grist, ym mhob man, o'r

eiddynt hwy a ninnau :

3 Gras fyddo i ch wi. a tliang-
nefedd, oddi wrth Dduw em
Tad ni, a'r Arglwydd lesu
Grist
4 Yr ydwyf yn dîolch i'm
Duw bob amser drosoch
chwi, am y gras Duw a
rodded i chwi yng Nghrist
lesu;
5 Am eich bod ym mhob
peth wedi eich cyfoethogi
ynddo ef, mewn pob yraad-
rcdd, a phob gwj'bodaeth ;

6 Jlegis y cadamhâwyd
tyatiolaeth Crist ynoch

;

7 Fel nad ydych yn ol mewn
un dawn, yn disgwyl am
ddatguddiad ein Harglwydd
lesu Grist.

8 Yr hwn hefyd a'ch cad-
arnhà chwihydy diwedd, yn
ddiargyhoedd, yn nydd ein
Harglwydd lesu Grist.

9 Ffyddlawn yw Duw, trwy
yr hwn y'ch galwyd i gym-
deithas èi Fab ef lesu Grist
ein Harglwydd nL
10 Ac yr wyf yn attolwg i

chwi, frodyr, trwy enw ein
Harglwydd Ìesu Griät, ddy-
wedyd o bawb o honoch chwi
yr ùn peth, ac na byddo
ymbleidio yn eich plith

;

eithr bod o honoch wedi eich
cyfan-gyssylltu yn yr un
meddwl, ac yn yr un farn.

11 Canys fe ddangoswyd i

mi am danoch chwi. fy mrod-
yr, gan y rhai sydd o dÿ
Chlöe, fod cynhennau yn eich
plith chwi.
12 A hyn yr ydw^f yn ei

ddywedyd, hod pob un o
ho'noch yn dywedyd, Yr yd-

r. CORINTHIAID, I.

wyf fi yn eiddo Paul ; min-
nau yn eiddo Apòlos; mm-
nau ýn eiddo Cephas ; min-
nau yn eiddo Crist.

13 A rannwyd Crist? ai
Paul a groeshoeliwj'd dros-
och ? neu ai yn enw Paul
y'ch bedyddiwyd chwi ?

14 Yr ydwyf yn dîolch i

Dduw, na fedyddiais i neb o
honoch, ond Crispus a Gaius

:

15 Fel na ddywedo neb fed-
yddio o honof ü yn fy euw fy
hun.
16 Mi a fedyddiais hefyd
dylwyth Stephânas : heb law
hynny nis gwn a fedyddiais i

neb arall.

1

7

Canys ni anfonodd Crist
fi i fedyddio, ond i efeng)iu

;

nid mewn doethineb ymad-
rodd, fel na wnelid croes
Crist yn ofer.

18 Canys yr ymadrodd am
y groes, i'r rhai colledig, yn-
fydrwydd yw; eithr i n'i y
rhai cadwedig, nerth Duw
ydyw.
19 Canys ysgrifenedig yw,

! 5Ii a ddifethaf ddoethine'b y
doethion, a deall y rhai de-
alUis a ddileaf.

20 Pa le y nuie y doeth ? pa
le mae yr ysgrife'nydd ? pa le

y vme ymholydd y byd hwn ?

oni wnaeth Duw ddoethineb
y byd hwn yri ynfydrwydd ?

21 Canys' o hérwydd yn
noethineb Duw, nad adnabu
y byd trwy ddoethineh mo
Ddúw, fe welodd Duw yn
dda trwy ffolineh pregethu
gadw y rhai .sydd yn credu.

22 Oblegid y mae yr ludd-
ewon yn gofyn arwydd, a'r

Groegwyryn ceisio doethin-

eb:
,
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ònertìi hu'je ; a

ìidtaU.

23 Eithr nj-ni yd>Tn yn
pregethu Crist wedi ei groes-
hoelio, i'r luddewon j-n

dramgiiYydd, ac i'r GroegwjT
yn ffolineb

;

24 Ond idd>-nt hwy y rhai a
alwj'd, luddewon a ' Groeg-
wyT, yn Grist gallu Duw, a
doethineb Duw.
25 Canys y niae ffolineb
Duw yn ddòethach na dyn-
ion; a gwendid Duw yn
gryfach na dynion.
26 Canys yr ydych yn gweled
eich galwedigaeth, frodyr,
nad llawer o rai doethion vn
ol y cnawd, nad llawer o rai
galluog, nad Uawer o rai
boneddigion, a aluoyd ;
27 Eithr Duw a etholodd

ffol-bethau y byd, fel y gwar-
adwyddai y "doethion ; a

,
.

g^^'an-bethaii y byd a ethol-
|

mewn doethineb dy
odd Duw, fel y gwaradwj-ddai i

mewn nerth Duw
"

y pethau cedyrn

;

28 A phethau distadl y byd,
a phethau dirmygus, a'ddéw-
isodd Duw, a"r pethau nid
ydynt. fel y diddymai y peih-
au sjdd

:

29 Fei na orfoleddai un
cnawd ger ei fron ef.

Äs-^i
dyn aniaaoì

AMTFI, pan ddenthum
attoch, frodyr, addeuth-

um nid yn ol goáidowgrwjdd
j7nadrodd neu ddoethineb,
gau fynegi i chwl dystioiaeth
Duw.
2 Canj^s ni femais í mi
^rjbod dira yn eich plith, ond
lesu Grist. "a hwnnw wedi ei

groeshoelio.
3 A mi a fûm yn eich mysg
mewTi gwendid, ac ofn, a
dychrj'n mawr.
4 A'm hymadrodd a'm preg-
eth i, ni bu me-.\Ti geiriau denu
o ddoethineb ddynol, ond yn
eglurhâd yr Tspiyd a nerth

:

5 Fel na byddai eich ffydd
ond

6 A doethineb yr ydym ni
jn ei Uefaru yiii niy^ rhai
I)erâaith : eithr nid doethin-
eb y byd hwn. ua íhj-wysog-
ion y 'byd hwn, y rhai sydd
yn diflânnu.
7 Eithr yr ydym ni yn llef-

aru doethineb Duw inewn
Eithr yr ydych chwi o dirgelwch, «e/ y ddoeihineb

hono ef j-ng Iyghrist lesu, jT guddiedig, jr hon a rag-
hwn a wnaethpwyd i ni gân ,

ordeiniodd I)uw cyn jt oes-
Dduw yn ddoethineb, ac yn oedd i'n gogoniant ni

:

gj-flawTider, ac yn sancteidd- i
8 Tr hon ni adnabu neb o

•jdd, ac yn bnnedigaeth : ! dj-wj-sogion y bj'd hw
31 Fel, megis ag y mae j-n

ysgrifenedig, Tr hwu sydd
yn jrmffrostio, ymffrostied j'n

yr Arglwydd.

PENNOD IT.

1 Jfae m damtafod ei breeeth ef, er
MMdÿdoedd va dwyn gvd â hi odid-
uiBgrwydd ùmadrodd, 4 neu ddoeth.
imä) ddgnoi : etto yn tefyU meirn 4,

herj'dd pes adw'aenasent, ni
chroeshoeliasent Arglwydd y
gogoniant.
9 Eithr fel v mae vn ysgrif-
enedig, Xi vveIodd ílygad, ac
ni chlywodd clust, ac ni
ddaeth i galon dj-n, y pethau
a ddarparodd Dûw irrhai a'i

carant ef.

2&ä



10 Eithr Duw a'w heglur-
odd i ni trwy ei Yspr^'d :

canyg yr Yspryd sydd yn
chwilio pob peth ; îe, dyfnion
bethau Duw hefyd.
11 Canys pa ddyn a edwyn
bethau dyn, ond yspryd dyn
yr hwn sydd ynddo ef ? felly

hefyd, pethau Duw nid ed-
wyn neb, ond Yspryd Duw.
12 A nyni a dderbyniasom,
nid yspryd y byd, ond jt
Yspryd sydd o Dduw ; fel y
g\vypom y pethau a rad-
roddwyd i ni gan Dduw.
13 Y rhai yr ydym yn eu

lìefani hefyd, nid â'r geiriau
a ddysgir gan ddoethineb
ddyno!, ond a ddysgir gan yr
Yspryd Glân

;
gan gyd-farnu

pethau ysprydol ä phethau
ysprydol.
14 Eithr dyn anianol nid
yw yn derbyn y pethau sydd
o Yspr>-d Duw : canys fifol-

ineb ydynt ganddo ef ; ac nis
gall eu gwybod, oblsgid yn
ysprydol y bemir hwynt.
15 Ond yr hwn sydd ys-

prydol, sydd yn barnu pob
peth ; eithr efe nis bernir
gan neb.
16 Canys pwy a WTbu feddwl

yr Arglwydd, yr hwn a'i

cyfarwydda ef ? Ond y mae
gennym ni feddwl Crist.

DENNOD ITI.

, _ , , ^-idy
dyfrhdM, ddim. 9 Bod y eiitinid.
oi^nt yn n^d-meithwyr i DduH: 1

1

Criit yw yr uni? sy'l/aen. 16 Bod

I. CORINTHIAID, II. III.

AMYPI, frodyr, ni allwii

lefaru wrthych megis
wrth rai ysprydol, ond megis
rhai cnawdol, megis wrth rai

bach yng Nghrist.
2 Mi a roddais i chwi laeth

i'w yfed, ac nid bwyd : canys
hyd yn hyu nis gallech, âc
nis gellwch chwaith etto yr
awhon, ei dderhyn.
3 Canys cnawdol ydych chvri

etto : canys tra, fyddo yn eich
plith chwi genflgen, a chyn-
nen, ac ymbleidio ; onid yd-
ych jTi gnawdol, ac yn rhodio
yn ddynol ?

4 Canys tra dywedo un,
Myfl ydwyf eiddo Paul ; ac
arall, Myfl wy/eiddo Apòlos

;

onid ydych chwi yn gnawd-
ol?
5 Pwy gan hynny yw Paul,
a phwy Apôlos, ond gweinid-

glwydd i bob un
6 Myfl a blennais, Apòlos a
ddyfrhaodd; ond Düw a
roddes y cynnydd.
7 Felly nid yw yr hwn sydd
yn plannu ddim, na'r hwn
sydd yn dyfrhâu ; ond Duw.
yr hwn sydd yn rhoi y cyn-
iiydd.

8 Eithr yr hwn syild yn
plannu, ar hwn sydd yn
dyfrhâu, un ydynt: a ph'ol)

un a dderbjTi ei brîod wobr
ei hun, yn ol ei lafur ei hun.
9 Canys cyd-weithwyr Duw
ydym ni: llafur-waith Duw,
aileiladaeth Duw, ydych
chwi.
10 Yn ol y gras Duw a rodd-
wyd i mi, megis pen-saer
celfydd, myfl a osodais y
sylfaen, ac y mae arall yn
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goruwch-adeiladu. Ond ed- i neb niewa dynion: canys
ryched pob un pa wedd y j

pob peth sydd eiddoch c!iw:

:

mae yn goruwch-adeiladu.
j

22 Pa iin bynnag ai Paul,
n Canys sylfaen arall nis ' ai Apòlos, ai Cephas, ai y

gall neb "ei osod, heb law yr I
byd, ai bywyd, ai angau, ai

un a osodwyd, yr hwn yw i petliau presennol, ai pethau
lesu Grist. 1 i ddyfod

; y mae pob peth yn
12 Eithr os goniwch-adeil- I eiddochchwi:
ada neb ar y sylfaen hwn, ' 23 A chwithau yn eiddo
aur.arian, méinigwerthfawr,
coed, g\vair, sofl

;

13 Gwaith pob dyn a wneir
yn amlwg : canys y dydd a'i

dengys, oblegid trwy'dân y
datgiiddir ef; a'r tân a
brawf waith pawb, pa fath
ydj-w.

14 Os givaith neb a erys, jt
hwn a oruwch-adeiladodd ef,

efe a dderbyn wobr.
15 Os gwäith neb a losgir,

efe a gaiíîgoUed : eithr efe ei

hun a fydd cadwedig; elto
felly megis trwy dân.
16 Oni wyddoch chwi mai
teml Duw"ydych, a bod Ys-
pryd Duw yn trigo ynoch ?

17 Os llygra neb deml Duw,
Duw a lgra liwnnw : canys
sanctaidiì yw teml Duw, yr
hon 3-dych"ch\vi.

18 Ka tliwylled neb ei hun-
an, Od oês neb yn eicli

mysg yn tybied ei fod ei hun
yn ddoeth yn y byd hwn,
bydded tfül, fèl y byddo
doeth.
19 Can}'s doethineb y byd
hwn si/cfäfFolineb gyd â"Duw

:

o herwydd ysgrifenedig yw

Crist ; a Christ yn eiddo
Duw.

PENNOD IV.
1 Pa eyfrlf a. ddyUd

drychau I

9 Bad

c y dyttm nì eu dilyn

gis gweinidogion
Grist, a goruchwylwyr ar
ddirgeledigaethau Duw.
2 Am ben hyn, yr ydys yn
disgwyl mewn gorüchwylwyr,
gael u'n vn fîyddiawn.
3 Eithr gennyf fi bychan
iawn )W fy marnu gennych
chwi, neu gan farn dyn : ac
nid wyf chwaith yn fy maruu
fy liun.

4 Canys ni wn i ddim arnaf
fy hun ; ond yn hyn ni'ra

cyíìawnhâwyd : eitlir yr Ar-
g'lwydd yw yr hwn sydd yn fy
mafnu.'
5 Am hjTiny na fernwch
ddim cyn yT amser, hyd oni

„ „ „ ., ddelo yr Arglwydd, yr hwn a
T mae efe yn dal y doethion

1
oleua ddirgehony tywyllwch,

yn eu cyfrwysdra.
j

ac a eglura fwriadau y calon-
20 A thrachefn, Y mae yT ; nau : ac yna y bydd y glod i

Arglwydd yn gwybod med'd-
j
bob un gan Ddu'w.

yliau y dôethion, mai ofer i 6 A'r pethau hyn, frodyr,
ydynt.

j
mewn cyfl"elybiaeth a fwriais 1

Sl Am hynny na orfoledded attaf fv hun ac at Apòlos.
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I. CORINTHIAID, IV, V.
o'ch achos chwi : fely gallech

|

yn gweddio : fel ysgubiou y ;

ddysgu ynom ni, na synier ; hyd y gwnaethpwyd ni, a
mwy nag sydd ysgrifenedig, !

sorod pob dim, hyd yn hyn.
fel na byddoch y naill dros y j

14 Nid i'ch gwaradwyddo
Uall yn ymchwyddo yn erbyn

|

chwi yr ydwyf yn ysgrifenu
arall. y pethau hyn ; ond eich rhy-
7 Pwj sydd yn gwneuthur buddio jt wyf fel fy mhlant
rhagor rhyngot ti ac araU
pha betli .sydd gennyt a'r nas
derbyuiaist? ac os derbyn-
iaist, paham yr wyt ti yn gor-
foleddu, megis pe bait heb
dderhyn ?

8 Yr ydych chwi jt awrhon
wedi eich diwallu, yr ydych
chwi yr awrhon wedi eich
cyfoethogi, ehwi a deymas-
asoch hebddom ni : ac och
Dduw na baech yn teyrnasu,
fel y caem ninnau déyrnasu
gyd â chwi.
9 Cauys tybied yr wyf ddar-

fod i Dduw ein dangos ni, yr
apostolion diweddaf, fel rhai
wedi eu bwrw i angau : ob-
legid nyni a wnaeihpwyd yn
ddrych i'r byd, ac i'r angel-
ion, ac i ddynion.
10 Yr ydyni ni ynffyliaid er
mwyn Crist, a chwithau yn
ddoethion yngNghrist ; nyni
yn weiniaid, a chwithau yn
gryfion; chwycbwi yn an-
rhydeddus, a ninnau yn ddir-
mygus.
11 Hyd yr awrhon yr ydjTn

ni yn dwyn newyn a syched,
ac yr ydym ni yn noêthion,
ac ýn cael ceinodiau, ac yu
grwydraidd

;

12 Ac jT ydym yn llafurio,

gan weithio â'n dwylaw ein
hunain. Pan y'n difenwir,
yr ydym yn bendithio

; pan
y'n herlidir, yr ydym yu ei

ddioddef

;

13 Pan y'n ceblir, yr ydym

anwyl.
15 Canys pe byddai i chwi
dúeng mil o athrawon yng
Nghrist, er hynny nid oes i

chwi nemmawr o dadau

:

canys myû a'ch cenhedlais
chwi yng Nghrist lesu trwy
yr efengyL
16 Am hjTiny yr wyf yn at-
tolwg i chwi, byddwch ddi-
lynwyr i mi.
17 Üblegid hyn yr anfonais

attoch Timothëiia, yr hwn ,

yw fy anwyl fab, a ffyddlawn
yn yr Arglwjdd

; yr hwn e

ddwg ar gôf i chwi fy ffyrdd i

yng Nghrist, megis yr wyfym
mhob man yn athrawiaethu
ym mhob eglwjs.
18 Ac y mae rhai wedi j'm-
chwyddo, fel pe bawn i heb
fi)d ar fedr dj-fod attoch

19 Eithr mi a ddeuaf at-
toch ar fyrder, os yr Ar-
glwydd a'i myn ; ac a fjnnaf
wyb(jd, nid ymadrodd y rhai
sydd wedi chwyddo, oud eu
gallu.

20 Canys nid mewn ymad-
rodd y mne tejruas Dduw

;

eithr mewn gallu.
'21 Beth a fynnwch chwi ?

ai dyfod o honof ü attoch
chwi â gwlalen, ynte mewn
cariad, ac yspryd addfwyn-
der?

PENNOD V.



I. CORINTHIAID, V, VI.

orfileád. 7 Rhaid yw ymlanhau mewn llythjT, na Chyd-jm-
od'ii urthyr hen le/ain 10 Y dyiid gyimnysgech â godineb\vyr

:

r.ä'^vT

«"/'«' '''^'«•ff-^'A- ^{^ ^l^^^ j^ Ij^Uol àgodin-
ebwyr y byd hwn, neu â'r

MAE y gair yn hollol,/od
,
cybyddion, neu à'r cribddeil-

yn eich plith chwi od- ' wyr, neu âg eilun-addolwyT ;

ineb, â chyfryw odineh ag na
; obiegid feUy rhaid fyddai i

enwir unwaíth ym mysg y ; chwi fyned allan o'r byd.
Oenhedloedd ; «ê/ cael o ;

wraig ei dad.
2 Ac JT ydych chwi wedi
ymchwyddo, ac ni alarasoch
yn hytrach, fel y tynnid o'ch
mysg chwi y neb à wnaeth y
wéithred hon.

11 Ond yn awr mi a ysgrif-

enais attbch, na chyd-ym-
gymmysgech, os bydd neb a
enwir yn frawd yn odinebwr,
neu yn gybydd, neuyn eilun-
addolwr, neu yn ddifenwT,
neu-yn feddw,"neu yn grib-

'S myâ jm ddiau, fel ddeihwT; gydâ'rcyfrywddyn
absennol yn y corph,
bresennol yn yr yspryd, a
femais eisoes, fel pe 'bawn
bresennol, ani yr hwn a
wnaeth y peth hwn feily,

4 Tn enw ein Harglydd
lesu Grist, pan ynigyuhull-
och ynghyd, a'm tíyspryd
innau, gyd â gallu ein Har-
glwydd lesu Grist,

5 Draddodi y cyfry^y un i

Satan, i ddinystr y cnawd,
fel y byddo jt yspryd yn gad-
wedig'yn nydd yr Ar'glwydd
lesu.

6 Nid da eich gorfoledd
chwi. Oni wyddoch chwi fod

Iychydig
lefam yn lefeinio yr

holl does ?

7 Am hynny certhwch allan

na chyd-fwytta chwaith.
12 Canysbeth sydd i mi a
famwj'f ar y rhai sydd oddi
allan ? onid y rhai sydd oddi
mewn yr ydych chwi yn eu
bamu ?

13 Eithr y rhai sydd oddi
allan, Duw sydd yn eu bamu.
BwTÌwch ch\vithau ymaith y
djn drj'gionus hwnnw o'ch
plith chwi.

PEXNOD.VI.
1 A'o ddylai y Corinthiaid fiina m
brodyr, trwy fyned tr gyfraith d
hwynt ; 6 yn enwedig eer bron y
rhii di^red. 9 Na chäiff y rhai
nnshyfiawn etifeddu teymai Dduw.
15 Büd ein cyrph m yn aelodau i

Grist, 19 ac yn dernlau i'r Yspryd

ddy'üd
--•'- •--' -° """ * "^ ""

lyrhen lêfain, fel y byddoch A FEIDÜIA neb o hon^
does ne%vydd, megis j r ydych ' XX oc]
Idilefeinllyd. Canys Crist
3in pasc ni a aberth\vyd dros-
)mni:
8 Am hynny cadwn wyl,
îid â hen lefain, nac â lefain

drygioni; ond â
>ara croywpurdeb a g\virion-
sdd.

íi 9 Mi a yBgrifenai3 attoch

chanddo fatter yn
irbyn arall, ymgyfreithio o
flaen y rhai anghyfiawn, ac
nid o flaen y saiut ?

•2 Oni wyddoch chwi y bama
y saint y hyá ? ac os trwocii
chwi y bernir y byd, a ydych
chwi yn anaddas i farnù y
pethau lleiaf ?

3 Oni ^vyddoch chwi y bam-

9 K.ft



I. COEINTHIAID, VI, VII.

wn ni angelion? pa faint

ra\vy y pethau a berthyn i'r

bywyd hwii ?

4 Gan hynny, od oes gen-
nych farnedigaethau am
bethau a berthyn i'r bywyd
hwn, dodwch ar y faingc y
rhai gwaelaf yn yr eglwys.
5 Er cywilydd i chwi yr
ydwyf yn dywedyd. Felly,

onid oes yn eich pUth gym-
maint ag uu doeth, yr hwn a
fedro farnu rhwng ei frodyr ?

6 Oud bod brawd yn ymgyf-
reitliio â brawd, a hynny ger
brony rhai digred?
7 Yr awrhon gan hynny y
mae yn hollol ddiffyg yn eich
plith, am eich boû yn jingyf-
reithio â'ch gilydd. Paham
nad ydych yn hytrach yn
dioddef cam? paham nad
ydych yn hytrach mewn coU-
ed?
8 Eithr chwj'chwi sydd yn
gwneuthur cam, a cholled, a
liynny i'r brodyr.
9 Oni wyddûch chwl na

cliaifT y irhai aiighyflawn
etifeddu teyruas Dduw ? Na
thwyller chwi : ni chaifF na
godinebwyr, nac eilun-addol-
wyr, na thorwyr prîodas, na
masweddwyr, aa gwrryw-
gydwyr,
10 Naa lladron, na chybydd-

ion, na meddwon, na difen-

wyr, na chribddeilwyr, eti-

feddu teyrnas Dduw.
11 A hyn fu rai o honoch
chwi : eithr chwi a olchwj'd,

eithr chwi a sancteiddiwyd,
eithr chwi a gyflawnhàwyd,
yn enw yr Arglwydd lesu, a
thrwy Yspryd ein Duw ni.

12 Pob peth sydd gyfreith-

lawn i mi, ond nid yw pob

peth yn llesâu ; pob peth
sydd gyfreithlawn i mi, eithr
ni'm dygir i dan awdurdod
gan ddim.
13 Y bwydydd i'r bol, a'r

bol i'r bwydydd: eithr Duw
a ddinystria hwn a hwythau.
A'r corph nid yw i odineb,
ond i'r Arglwydd; a'r Ar-
glwydd i'r corph.

;

'
' "ithr Duw a gyfododd yr

Oni wyddoch chwi fod
eic'h cyrpli y n aelodau i Grist?
gan hynny a gymmeraf fi

aelodau Crist, a'u gwneuthur
yn aelodau puttain ? Na atto
Duw.
16 Oni wyddoch chwi fod yi
hwn sydd yn cydio â phuttain,
yn un corph ? canys y ddau
(medd efe) fyddantun cnawd.
17 Ond yrhwn a gyssylltii

â'r Arglwydd, un yspryd yw.
18 Goclielwch odineb. Pot
pechod a wnelo dyn, odd:
allan i'w gorph y mae ; onc
yr hwn sydd yn godmebu
sydd yn pechu yii erbyn e
goi-ph ei hun.
19 Oni wyddoch chwi foc

eich corphyn deml i'r Yspryc
Glân sydd ynoch, yr hwn y
ydych yn ei gael gan Dduw
ac nad ydych yn eiddoch eicl

hunain ?

20 Canys er g\verth y prj'n

wyd chwi : gau hynny go
goneddwch Dduw yn eicl

corph, ac yn eich yspryd,
rhai sydd eiddo Duw.

PENNOD VII.
1 Ym^f efe vn CTybwytlam hr^oc



ytgafnder. 18, 20 Rhaid i bob di/n

fodynfoddlawn iw alntdiíatth. 25
Pahim y dylidmawrhdu siuuryfdod;

35 ac ar ba achosion y enUwn nt

I. CORDÍTHIAID, YII.

11 Ac os ymedy hi, arhôed
heb briodi, neu, cyraraoder
hi à'i gwT : ac na ollynged y
g\vT ei wraig ymaith.
13 Ac »Tth y Ueill, dywedyd

yr wyf fl, nid yr Arglydd,
Us bydd i un brawd wraig
ddigred,a hithau yn foddlawn
i drigo gyd âg ef, na ollynged
hi ymaith.
y.í A'r wraig, yr hon y mae

idtli wr digred, ac yntau yn
3 Rhodded y gwr i'r wrai? foddlawn i drigo gyd â hi, na

AC ara y pethau yr ysgrif-

J\. enasocli attaf: Da i

ddyn na chytfyrddai â g\\Taig.

2 "Ond rhj gDàineb, bydded
i boi) gwr ei wraig ei hun, a
bydded i bob gwraig ei grtr

ei hun.

ddyledus ewyìl.NS da ; a"r

we'dd V wraig
"

4 Xid oes i'r

ar ei chorph ei huu, ond i'r

gwT ; ac yr un flFunud, nid oes
i'r gwr feddiant ar ei gorph
ei hun, oud i'r wraig.
5 Na ihwyllwch eich gilydd,

wnhoded hi ef.

1-i Canys y gwr digred a
feddiant sancteiddir trwj- y wraig. a'r

wraig ddigred a sancteiddir
trwy y gwr : pe amgan, aflan

yn 'ddiau fyddai eich plant;
êithr yn awT sanciaidd ydynt.
15 Eithr os yr anghred-

oddi eithr o gydsyniad 'dros arlj'n a ymedy, ymadawed.
amser, fel y gälloch ymrôi i Xi'd yw y brawd néu y chwaer
ympryd a gweddi : a deuwch gaeth yn y cyfryw bethau:
drachefnvnghvd,rhag temtio eiihr l3uw a'n galwodd ni i

- "— -
-"•" "' "- '" --'

,

heddwch.
16 Canye beth a w^ddost ti,

wraig, a gedwi di ' dÿ w r ? a
pheth a wyddost tithau, wi, a

' gedwi di di/ wraig ?

17 Ond megis y darfu i

I

Dduw rannu i bob un, megis
y darfu i'r Arglwydd alw pob
ûn, fellyrhodied. Ac fel hyn

;

yr wyf yn ordeinio yn 'yr

îglwysi oU.

o Satan chwi o herwydd eich
anlladrwydd.

^
6 A hyn yr wyf jti ei ddy-
wedyd o ganiàttàd, nid o

\ orch'ymyn.
mi a fynnwn fo<l

pob d>n fel fi fy hun : eithr y
mae í bob un ei ddawn éi

hun gan Dduw ; i un fel hyn,
ic 1 arall fel liyn.

S Dywedyd yr wyf wTth y „ .

rhai heb brîodi, a'r gwragedd 18 A alwyd neb wedi ei

gweddwon, Da yw iddyut os enwaedu ? nac adíîfiisied ddi-

arhosant fel flnn'au. < ^,,^^^;^,^ a q1.vi-,i «^y,

9 Eithr oni allant ymgad
prìodant: canys gweU
príodi nag jTnlosgi.

ì chicaüh, ond yr Ar-
ghvydd,Xad ymadawogwraig
oddi wrth eí'gwr:

etuoaediad. A alwyd neb
mewn dienwaedtad ? nac en-
waeder arno.
19 Enwaediad nid yw ddira.

20 Pob un yn yr a'hve<tigaeth



21 Ai yn was y'th alwyd
fydded gwaeth gennyt; etto
os gelli gael bod yn rhydd,
mwynhá hynny yn hytrach.
22 Canys yr hwn, ac ef yn

was, a ahvyd yn yr ArgUv>-dd,
gwr rhydd i'r Arglwydd yd-
yw : a'r un ffunud yr hwn, ac
efe yn wr rhydd, a alwyd,
gwas i Grist yw.
23 Ergwerthy'chprynwyd;
na fyddwch weision dynion.
24 Yn yr hyn y galwyd pob
un, frodyr, yn hynny arhosed
gyd â Duw.
25 Eithr am wyryfon, nid

oes gennyf orchymyn yr Ar-
glwydd : ond l)arn yr ydwyf
yn ei roi, fel un a gafodd
drugaredd gan yr Arglwydd i

fod yn ffyddlawn.
26 Am hynny yr wyf yn

tybied mai da yw hyn, o
herwydd yr anghenraid pre-
sennol, mai da, ììiedda/, i

dtlyn fod felly.

27 A wyt ti yn rhwjm i

wraig? nachaisdyollwngyn
rhydcL Awyttiynrliydd oddi
wrth wraig ? na chais wiaig.
28 Ac os priodi hefyd, ni

pliechaist : ac os prîoda gwyr-
yf, ni phechodd. Er Iiynny
y cyfryw rai a gânt flinder yn
y cnawd : eithr yr wyf yn eich
arbed chwi.
29 A hyn yr ydwyf yn ei

ddywedyd, frodyr, am fod yr
amser yn fyr. Y mae yn ol,

fod o'r iliai sydd a gwragedd
iddynt, megis pe byddent
heV)ddynt

;

ao A'r rhai a wylant, megis
heb wylo ; a'r rhai a lawen-
hânt, megis lieb lawenhâu

;

a'r rlîai a brynant, megis heb
feddu.

I. CORINTHÍAID, VII.

31 A'r rhai a arferant y byd '

hwn,megishebeigam-ârfer: '.

canys y mae dull y byd hwn
j

yn myned heibio.

32 Eithr mi a fynnwn i chwi
fod yn ddíofal. Yr hwii
sydd heb briodi, sydd yn
gofalu am bethau yr Ar-
glwydd, pa wedd y boddlona
yr Arglwydd:
33 Ond y neb a wreiccaodd,
sydd yn gofalu am bethau y
byd, pa wedd y lioddlona ei

wraig.
34 Y mae gwahaniaeth hef-
yd rhwng gwraig a gwyryf.
Y mae yr hon sydd heb
bríodi, yn gofalu am y pethau
sydd n perthyn "i'r Ar-
gìwydd, fel y byddo hi sanct-
aidd y'nghorph ac yspr>d : ac
y mae yr hon sydd wedi
prîodi, yn gofalu am bethau
bydol, pa fodd y rh}'nga hi
fodd i'u) gwr.
35 A hyn yr ydwyf yn ei

ddywedyd er llesâd ichwi
eich hunain ; nid i osod magl
i chwi, eithr er mwyn gwedd-
eidd-dra, a dyfal-iynu wrth
yr Arglwydd yu ddiwahan.
36 Ond os yw neb yn tybied

ei fod yn anweddaidd tn ag
at ei wyryf, od â hi dros
flodau ei hoedran, a bod
yn rhaid gwneuthur felly

;

gwnaed a fynno, nid yw
yn pechu : priodant.
37 Ond >T hwn sydd yn

sefyll yn sicr yn ei galon, ac
yn afraid iddo, ac a raeddiant
ganddo ar ei ewyllys ei hun,
ac a roddodd ei fryd ar
hynny yn ei galon, ar gadw o
hono ei wyryf ; da y mae yn
gwneuthur.
3S Ac am .hynny, yr hwn

m



I. CüRINTHIAID. VII, VIII, IX.

sydd jm ei rhoddi yn briod, i ac un Ai^lwydd Tesu Grist,
sydd ýn gwneuthur yn dda ;

ond yr hwn nid y yn ei

rhoddi yn brîod, sydd yn
j

gwneuthur yn well.
|

39 Y mae gwTaig yn rhwym
i-rth y gyfraith, tra fyddo
byw ei gwr: ond o bydd
niarw ei gWT, y mae hi vu
rhydd i briodi y neb a fynnb ;

yn unig yn yr Arglw^dd.

trwy yr hwn y mae pob peth,
a nmnau trwyddo ef.

7 Ond nid yw y wybodaeth
hon gan bawb : canys rhai, a
chanddynt gydwybod o'r

eilun hyd y pryd hyn, sydd
yn bwytta fel peth a aberth-
wyd i eilunod ; a'u cydwybod
hy, a hi yn wan, a halogir.

8 Eithr nid yw liw^d yn ein
40 Eithr dedwyddach yw hi gwneuthur ni yn gymmerad-
Qs erys hi felly, yn fy mam i

:

'^ ' '

ac yr ydwyf flnnau yn tybied
fod Yspryd Duw gennyf.

: , wy gan Dduw: canys nid
1 ydym, os hw^ttàwn,

PENNOD VIII.
1 Bod íddynt ymeadw oddi wríh v
hwydydd a offiymmer i etlunod. 8, 9
,Va dàylfn ní ^am-arferyd

heíaethach ; nac oiiis bwt-
tâwn, yn brinacli.

9 Ond edrychwch rhagmewn
un modd i'ch rhyddid hwn

.,, , fod yn dramgwydd i'r rhai
•ro I sydd weiniaid.

éithr ffrwyno ein
j

10 Canys os gwcl neb dydi
bodaeth á chariad perffatth. sydd a gwybodaeth gennyt, yn
I T H R am jt hyn a !

eistedd i fwytta yn nheml yr
aberthwyd i eüunod, ni i

eilunod, oiii chadarnhêir ei

a wyddom fod gan bawb o
i

gydwybod ef, ac yntau yn
E
honom wybodaeth. Gwyb-
odaeth sydd yn chwyddo,
eithr cariâd sydd yn adeiiadu.
2 Eithr os yw neb yn tybied ei

fod yn gwybod dim, ni T^r efe
etto ddini fel y dylai wybod.

oes iieb yn caru
j

erhyn y brodyr, a chuio eu
adwaenir

3 Ond
Duw, hw
ganddo ef.

4 Am fwytta gan hjTiny o'r

pethau a aberthir i eilunod,
ni a wyddom nad yvi eilun
ddim yn y byd, ac nad oes un
Duw arall ohd un.
5 Canys er bod rhai a elwir
yn dduwiáu, pa un bynnag
ai yn y nef ai ar y ddaear,
(megis y mae duwiau lawer,
ac arglwyddi lawer,)

Eithr i ni nv3. oes ond un I

iw, y Tad, o'r hwn y mae
\

pob peth, a ninnau ynddo ef ; |

wan, i fwytta y pethau a
aberthw^d i eilunod

;

11 Ac a ddifethir y brawd
gwan tnvy dy wybodaeth di,

dros yr hwn y bu Crist farw í

12 A chan bechu felly yn

gwan gydwybod hwy
ydych chwi yn pechu yn
erliyn Crii5t.

13 O herwydd paham, os
yw bwyd yn rhwystro fy
mrawd, ni fwyttâf fi gig fyth,
rhag i mi rwystro fy mrawd.

PENNOD IX.
•feyn darí^os ei ryddii ; 7

ic y ayuti y eweinido^ fyuf u-rih yr
fengyl; 15 etto ddarfod idättfe'i
Ptrfodd ymgadui, 18 rhag eu gyrru

> ruystr i neb, meu>n fe'.hau eyffrtd- 1

n. 24 Bod tin bywyd Bt jra dtiys I

1 Y
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ONID wyf fi yn apostol ?

oniii wyf fiyn rhydd?
oiii welais i lesu Grist ein
Harglwydd ? onid fy ngwaith
i ydycli chwi yn yr Ar-
glwydd ?

•2 ünid w^f yn apostol i

eraill, etto yr wyf i chwi:
canys sêl fy apostoliaeth j

ydych chwi yn yr Arglwydd.
3 Fy amddiffyu i, i'r rhai

a"ni liolant, yw hyn ;

4 Onid oes i ni awdurdod î

fwytta ac i yfed ?

5 Onid oes i ni awdurdod i

arwain o amgylch wraig a
fyddai chwaer, niegis ag y
7me i'r apostolion eraill, ac i

frodyr yr Arglwydd, ac i

Cephas ?

6 Ai niyfi yn unig a Barna-
lias, nid oes gennym awdur-
dod i fod heb weithio ?

7 Pwy sydd un amser yn
rhyfela ar ei draul ei huíi?
pwy sydd yn plannu gwinllan,
ac nid ýw yn bwytta o'i

ffrwyth hi ? neu pwy sydd yn
] orlhi praidd, ac nid yw yn
bwytta o laeth y praidd ?

8 Ai yn ol dyn y'r wyf fi yn
dywedyd y pethau hyn ? neu
onid yw y ddeddf hefyd yn
dywedyd hyn"

yr cli sydd yn dyrnu. Ai
dros ychain y mae Duw yn
güfalu ?

10 Ynte er ein mwyn ni yn
hoUol y mae yn dywedyd?
Canys er ein niwyn ni yr
ysgrifenwyd, mai mewn go-
haith y dylai yr arddwr
aredig, a'r dyrnwf niewn go-
Ijaith, i fod yn gyfrannog o'i

(.baith.

11 Os nyni a hauasom i

chwi bethau ysprydol, ai
niawr yw os nyni a fedwu
eicli pethau cnawdol ?

1-3 Os yw eraíll yn gyfran-
nogion o'r awdurdod hon
arnoch, onid ydÿm ni yn
hytrach? Eithr nid arfer-

asom ni yr awdurdod hon:
ondgoddef yrydym bobpeth,
fel na roddom ddim rhwystr
i efengyl Crist
13 Oni wyddoch chwi fod y

rhai"sydd yn gwneuthur petli-

au cyssegredig, yn bwytta o'r

cyssegr? a'r rhai sydd yn
gwasanaethu yr allor, yn gd-
gyfrannogion o'r allor ?

14 Felly hefyd yr ordeiniodd
yr Arglwydd, i'r rhai sydd yn
pregethu yr efengyl, fyw
wrth yr efengyl.
1.5 Eithr mytt nid arferais

yr un o'r pethau hyn, ac nid
ysgrifenais y pethau hyn, fel

y gwnelid felly i mi: canys
gwell yw i mi farw, na
gwneuthur o neb fy ngor-
foledd yn ofer.

16 Canys os pregethaf yr
efengyl, nid oes orfoledd i

mi : canys anghenraid a
osodwyd arnaf ; a gwae fydd
i mi, oni phregethaf yr
efengyl.

17 Canys os gwnaf hyn o'm
bodd, yjoiae i mi wol)r : ond
03 o'm hanfodd, ymddiried-
wyd i mi am y gorcliwyl.

18 Pa wobr sydd i mi gan
hynny ? Bod i mi, pan efeng-
ylwyf, osod efengyl Crist yn
rhad, fei na cham-arferwyf
fy awdurdod yn yr efengyl.

19 Canys er fy mod yn
rhydd oddi wrth bawb, mi
a'm gwneuthum fy hun yn



I. CORiyTHTATD, IX. X. —l

was i bawb, fe.l jt ennillwn
fwy.
20 Ac mi a j-mwneuthum i'r

luddewon niegis yn luddew,
fel yr ennillwn }t luddewon :

i'r rhai dan v ddeddf, megis
dan y ddeddf, fei yr en-
niIlwTi V rhai sj'dd dan y
ddeddff

•2] It rhai diddeddf, megis
diddeddf, (a minnau heb fod
yn ddiddeddf i Dduw, ond
dan y ddeddf i Grist,) fel jt
ennillwn y rhai diddeddf.
22 Ymneuthum i'r rhai

gweiniaid megis yn wan, fel

yr ennillwn y gweiniaid : mi yr un bwyd yspndol

PENNOD X.
1 Bod sacraraentau ÿr luddettm 6pn

Äh5 1 1 ÿn siamplau i m. !4 Rhaid
i ni ochelyd eau-dduwiaeth. 21 Na
ddyîem ni vneuihur brf-rdd yr Ar-
eiydd yn ficrdd eythreu'inid : 24
acy dylem, Tjieum pethau cyffredin,

ystyried ein broàyr.

AC ni frnnwn i chwi fod
. heb \\Tbod, frodyr, fod

ein tadau olì dan y cwmmwl,
a'u myned oll trwy y môr

;

2 A'u bedyddio hwy oU i

Moses, yn y cwinmwl, ac yn
y môr

;

3 A bwytta o bawb o honynt

i

ix, >Tn\\Tieuthum yu bob peth
i bawb, fel y gallTi yn hollol

I

gadw rhai.

I
23 A hyn yr wyf fl jti ei

wneuthur er'mwyn \t éfeng-

I
yl, fel y'm gwneìer yn gjd-

i gyfrannog o honi.
I 34 Oni wyddoch chwi fod y
I

rhai sydd yn rhedeg mewn

4 Ac j'fëd o "bawb o honìmt
JT un ddîod ysprydol : canys i

h\\7 a j-fasaiít o'r Graig ys- ,

prydol a oedd yn canljTi : a'r
]

Gfaig oedd Crist.

5 Eithr ni bu Dduw fodd-
lawn i"r rhan fwjaf o honj-nt

:

canys cwjTnpwj-d hwjnt yny
diíTaethw-ch.

"

|

Felly rhédwch, fel ÿ caffoch chwennychem ddrj'gioni,
,

j
afaeL

j
25 Ac y mae pob un a'r sydd

!
yn jmclrechu, yn jTngâd\y

!
ym nihob peth": a' hwynt-

j

hwy yn wir, fel y derbyniont
gorbn lygredig ; eitlir" nyni,

I

un anllygredig.

j
26 Tr wyf fi gan hynny

]

felly yn rhêdeg, nid megis a'r

I

amcan ; felly yr wyf yn ym-
I drechu, nid 'fel' un yn curb yr
i

awjr:
27 Ond yr wyf fl jti cospi fy
nghorph. ac yn ei ddwyn yíi

I
gaeth ; rhag "i mi me\vn iin

j
modd, wedi i mi bregethu i

eraill, fod fy hun jti anghjTO-

I

meradwy.

megis ag y chwennychasant !

hwy. '

'

I

; 7 Ac na fyddwch eilun-
;

' addolwjT. mêgis rhai o hon-

I

ynt hwy; fel y mae yn ys-

grifenedig, Éisteddodd y
' bobl i fwytta ac i j'fed, ac a
gyfodasa'nt i chwareu.
8 Ac na odinebwn, fel y

]

godinebodd rhai o honynt !

:
hwy, ac y sjTthiodd me'wn

\

un dydd daif mil ar hugain.

I

9 Ac na themtiwn Grist, 1

megis ag y temtiodd rhai o
i

' honynt hwy, ac a'u distrj'w-
'

j

iwyd gan sèirph.

I
lô Ac na rwgnechwch,

I
megis y grwgnachodd rhai

,
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o honynt hwy, ac a'u dis-
j

niaent yn eu haberthu, ac '

trywiwTd gan y dinystrydd. nid i I)duw. Ni fynn\vn i :

11 A'r pethau hyn oll a
|
chwi fod yn gyfrännogion

'

ddigwyddasant yn siamplau i â'r cythreuliaid.
j

iddynt hwy ; ac a ysgrifen-
|

21 Ni ellwch yfed o phîol yr
j

wyd yn rhbudd i ninnau, ar ' Arglwydd, a phìol y cyth- I

y rhai y dsieth terfj-nau yr
,

12 Am hynny, \t hwn sydd
yn tybied ei'fo'd yn sefyll,

edryched na syrthio.

aliaid: ni ellwch fod yn
gyfrannogion o fwTdd yr Ar-
giwydd, a bord y cjthreul-
iaid.

22 Ai gyrru yr Arglwydd i

13 îvid ymaflodd ynoch eiddigedd yr ydym ? a ýdym :

demtasiwn, ond un dynol
eithr fiyddlawn yw Duw, yr
hwn ni âd eich temtio uwch
law yr hyn a alloch ; eithr a
wna ynghyd â'r temta.siwu
ddiangfa hefyd, fel y gaüoch
ei ddwyn.
14 O herwydd paham, fy
anwylyd, flfowch oddi wrtîi
eilun-addoliaeth.
15 Dywedyd yr wyf fel wrth

rai synhwyrol : bernwch chwi
beth yr wyf fi yn ei ddy-
wedyd.
16 Phîol y fendith, yr hon
a fendigwn, onid cymmun
gwaed Crist ydyw ? y bara yr
ydym yn ei dorri, onid cym-
mun córph Crist yw ?

17 Oblegid nyni yn llawer
ydym un bara." ac un corph :

canys yr yd\-m ni oll yn gyf-
rannogioiî ot un bara.
18 Edr>'chwch ar yr Israel
jm ol y cnawd: onid yw y

ni yn grjfach nág ef

'

23 Pob peth sydd gyfreith-
lawn i mi, eithr nid yw pob
peth yn llesâu: pob peth
sydd gyfreithlawn i mi, eithi
nid yw pob peth yn adeiladu.
24 îía cheisied neb yr eiddo

ei hun ; ond pob un yreiddo
arall.

2-5 Beth hynnng a werthir
yn y &i&fe, 'bwyttêwch ; hel)

ofyn dim er mwyn cyd-
w\'bod

:

26 Canys eiddo yr Arglw>'dd
y ddaear, a'i chyflawnder.
27 Os bydd i neb o'r rhai

digred eich gwaliodd, ac os
mynnwch fyned ; bw\-ttêwch
beih bynnâg a rodder ger
eich bron, heb ymofyn dini
er mwpn cydwybod.
28 Eithr os dywed neb wrth-

ych, Peth wedi ei aberthu i

eilunod yw hwn ; na fwyt-
têwch, er mwyn hwnnw "y

rhai sydd yn bwj'tta >t
i

hwn a'i mynëgodd, ac er
|

ebyrth, yn gfrannogion o'r ,
mwyn cydwybod : ^ canys

,

allor

19 Beth gan hynny yr yd-
wyf yn ei ddywedyd ? "bod yi

I eiddo yr Arglwydd y ddaear,
a"i chyflawnder.
29 Cydwj-bod, meddaf, nid

eilun yn ddim, neu yr hyn a
]

>t eiddot tí, ond yr eiddo
aberthwyd i eilun yn dd'im :

20 Ond y pethau y mae
y Cenhedloedd yn eu ha-
berthu, i gythreuliaid y

arall : canys paham y bernir
fy rhyddid i gan gydwyhod
un arall ?

30 Ac os w>-f fi trwy ras yn
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cymmeryd cyfran, paham yn beiinoeth, sydd yn cywíl-

y'm cehlir ani y peth yr wyf yddio ei phen : canys yr un
I yn rhoddi dîolch âm däno ?

I

31 Pa un bynnag gan hynny
: ai bwytta ai yfed, ai beth
bynnag a wneloch. ^vnewch

' bob peth er gogoniant i

I Dduw.
I

32 Byddwch ddîachos tram-
' gwydd i'r luddewon ac i"r

('enhedloedd hefyd, ac i eg-
Iwys Dduw

:

33 Megis >T ydwyf finnau
yn rhyngu bodd i bawb ym
mhob peth ; heb geisio fy

llesâd fy hun, ond Uesäd
llaweroedd, fel y byddont
h^vy gadwedig.

PENNOD XI.
1 y mae efi yn eu ctryddu hwy, 4
amfodeu gwr yn y'cijnnuUeidfa.
oedd sanctaidá yn ewedd'io a pheíh
am eu pennau, 6 a'u ^wraeedd yn

yn syffredin yn cyfarfod, nid er

ewelt ond er gwaeth ; 21 gan haio^i
supper yr Arglwudd á'u ewledd-
-"" - i

- -•- 23 Yn ddiweddaf.

S^lí
phe byddai wedi i

]
at ordinhäd cÿntafy su'p

BTDDWCH ddilynwyr i

mi, megis yr wyf finnau
t i Grist.
• 2 Yr ydwj'f yn eich canmol,
' frodyr, eich bod yn fy nghofio
1 i ym mhob peth, ac yn dal y
I tfaddodiadau, fel y traddod-
ais i chwi.
3 Eithr mi a fynnwn i chwi

, „ „ .

wybod, mai peii pob gwT yw gwallt-laes, clod yw iddi

:

6 Canys os y wraig ni wisg
am eiphen, cneiflerhi hefyd

:

eithr 03 brwnt i wraig ei

chneifio, neu ei heillio,

gwisged.
7 Canys gwr yn wir ni

ddylai wisgo a^n ei ben, am ei

fod yn ddelw a gogoniaut
Duw : a'r wraig yw gogon-
iant y gwr.
8 Canys nid yw y gwr o'r

wraig ; ond y WTaig o'r gwr.
9 Ac ni chrëwyd y gwr er
mwyn y wraig ; eithr y wraig
er mwÿn y gwT.
10 Am hynny y dylai y
wraig fod ganddi awdurdod
ar ei phen, o herwydd yr
angelion.
11 Er hynny nid yw na'r
gwT heb y wraig, na"r wraig
heb y gwr, jm yr Arglwydd.
12 Canys yr un wedd agy

nuie y wraig o'r gwr, felly y
mae y gwr tnvy y wraig : a
phob petli 8>jdd o Dduw.
13 Bernwch ynoch eich

hunain, ai hardd yw i WTaig
weddîo Duw yn bennoeth ?

14 Onid yw naturiaeth ei

hun yn eich dysgu chwi, os
gwallt-laes a fydd gwr, mai
ammharch yw iddo ?

15 Eithr os gwraig a fydd

Crist; a phen y
gwT ; a phen Crií

.ig yw
,

. yDuw.
4 Pob gwr yn gweddio neu

1
oblegid ei ílaes-wallt a ddod-
wyd yn orchudd iddi.

16 üd oes neb a fyn fod yn
yn prophwydo, a pheth am

{

ymrysongar, nid oes gennym
ei ben, sydd yn cywilyddio ei

;
ni gyfryw ddefod, na chan

ben.
j

eglwysi Duw.
5 Eithr pob gwraig yn

\
17 Eithr wrth ddywedyd

gweddîo neu yn prophwydo. hyn, nid ydwyf yn eich can-



mol, eich bod yn dyfod
ynghyd, nid er gwell, ond er
gwaeth.
18 Canys yn gyntaf, pan
ddeloch ynghyd yn yr eg-

Iwys, yr ydwyf yn cly\ved fod

ymrafaehon yn eich mysg
chwi ; ac o ran yr wyf ü yn
credu.
19 Canys rhaidyw bod hefyd
heresiau yn eich mysg, fel y
byddo y rhai cymmeradwy
yn eglur yn eich plith chwi.
20 Pan fyddocli chwi gan
hynny yn dyfod ynghyd i'r

un lle, nid bwytta swpper yr
Arglwydd ydyw hyn.

21 Oanys y mae pob un
wrth fwytta, }ti cymmeryd ei

swpper ei hun o'r blaen ; ac
un sydd a newyn arno, ac
arall sydd yn feddw.
22 Onid oes gennych dai i

fwytta ac i yfed ? ai dirmygu
yr ydych chwi eglwys Dduw,
a gwaradwyddo y rhai nid
oes ganddynt? Pa beth a
ddywedaf wrthych ? a gan-
molaf fì chwi yn hyn ? Nid
wyf yn eich canmol.
23 Canys myfl a dderbyniais
gan yr Arglwydd yr hyn
hefyd a draddodais i chwi

;

Bod i'r Arglwydd lesu, y nos
y bradychwyd ef, gymmeryd
bara:
24 Ac wedi iddo ddîolch,

efe a"£ torrodd, ac a ddy-
wedodd, Cymmerwch, bwjt-
têwch ; hwn y\v fy nghorph,
yr hwn a dorrir trosocli

:

gwnewch hyn er cofifa am
danaf.
25 Yr un modd efe a gym-
merodd y c\vppan, wedi swp-
peru, gan ddywedyd, Y cwp-
pan hwn yw y testament
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newydd yn fy ngwaed

:

gwnewch hyn, cynnifer
gwaith bynnag yr yfbch, er
coíîa am danaf.
26 Canys cynnifer g\vaith
bynnag y bwyttaoch y bara
hwn, ac'yr yfoch y cwppan
hwn, y dangoswch farwolaeth
yr Arglwydd oni ddelo.

27 Am hynny, pwy bynnag
a fwyttao y bara hwn, neu a
yfo gwppan yr Arglwydd, yn
annheûwng, euog fydd o
gorph a gwaed yr Arglwydd.
28 Eithr holed dyn ef ei

hun; ac felly bwyttùed o'r

bara, ac yfed ô'r cwppan.
29 Canys yr hwii sjdd yn
bwytta ac yn yfed yn annheil-
wng, sydd yn bwytta ac yn
yfed bamedisraeth iddo ei

hun, am nad yw yn iawn-
famu corph jt Arglwydd.
30 Oblegid hyn y mae llawer

yn weiniaid ac yn llesg yn
eich mysg, a Ilawer yn huno.
31 Canys pe iawn-faraem ni

ein hunain, ni'n bernid.

32 Eithr pan y'n bemir, y'n
cerj'ddir gan yr Arglwydd,
fel na'n damnier gyd â'r

byd.
33 Am hynny, fy mrodyr,
pan ddeloch ynghyd i fwytta,

arhoswch eich gilydd.

34 Eithr os bydd newyn ar

neb, b\vyttâed gartref: fel

na ddeloch ynghyd i farned-

igaeth. Ond y pethau eraill

mi a'u trefnaf pan ddelwyf.

PENNOD XII.
1 Bod amrvtt> ddoniau ysprydol, 7
eithr ycwbl er llrsUd: 8 ac o ran
hynnyhwya gyfrennir mewn am-
rym foddion. 12 ileeis y mae ael-

odau y corph naturiol yn ^<a$an-
aethu bob im, 16 er harddweh i'w
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gorphCrü
luiyn gorphen dirgel

EITHR am ysprj'dol
ddoniau, frodyr, ni fyn-

nwn i chwi fod heb wybod.
2 Chwi a wyddoch niai ("en-

hedloedd oeddych, yn eich
arwain ymaith at jt eilunod
inudion, fel y'ch tywysid.
3 Am hynny yr wyf yn hys-
bysu i chwi, nad oes neb yn

;
liefaru tn^-y Yspryd Duw, yn

! galw yr lesu yn ysgymmun-
:
beth :" ac ni all neb ddywed-
yd yr Arglw^dd lesu, eiîhr

: trwy yr Tsprÿd Glân.

I
4 Ac y mae amryw ddoniau,
eithr yr un Yspryd.

I

5 Ac y mae amryw weinid-
ogaethau, eithr yr un Ar-
glwTdd.

Âc y mae amryw weith-
rediadau, ond yrun yvf Duw,

I

yr hwn sydd ya g%veithredu
pob peth ym mhawb

:

7 Eithr eglurhàd yr Tspryd
a roddir i bob un er Ilesâd.

8 Canys i un, trwy yr Ys-
pryd, y rhoddir ymadrodd
doetbineb ; ac i arall, ymad-
rodd gwybodaeth, trwy yr un
Yspryd ;

9 Ac i arall flFydd, trwy yr un
Ysprj'd; ac i arall ddawn i

iachàu, tn^-y yr un Yspryd
;

10 Ac i arall, wneuthur
gw^rthiau; ac i arall, bro- . j^ —„ j .

phydoliaeth ; ac i arall, wa-
]

rhaid i mi wrthyt

.

haniaeth ysprjdoedd ; ac i i
chwaith wrth y traed, Kid

arall, amryw dafodau ; ac i
|
rhaid i mi wrthych.

arall. gyfieithiad tafodau. 22 Eithr yn hytrach o la-

11 A"r holl bethau hyn y j
wer, yr aelodau o"r corph y

mae yr un a'r unrhyw Ys- i rhai a dybir eu bod yn wan-

I

pryd yn eu gweithredu, gan | naf. ydynt angenrheidiol

:

rannu i bob un o'r neilldu
megis y mae yn ewj'Ilysio.

12 Canys fel y mae y corph
yn un, ac iddo aelodau lawer,
a holl aelodau yr un corph,
cyd byddont lawer, ydynt un
corph; felly y mae Crist

hefyd.
13 O herwydd trwy un Ys-
pryd y bedyddiwj'd ni oll yn
un corph, pa un bynnag ai

luddewon a"i Groegwyr, ai

caethion ai rhyddion ; ac ni
a ddîodwyd oll i un Yspryd.
14 Canys y corph nid yw un

aelod, eiihr llawer.

15 Os dywed y troed, Am
nad wyf law, nid wyf o'r

corph ; ai am hynny nid j'w

efe o'r corph ?

16 Ac os dj-wed y glust, Am
nad wyf Iygad, nid wyf o'r

corph ; ai am hynny nid yw
hi o"r corph ?

17 Pe yr holl gorph fyddai
Iygad, pa le y byddai y
cìywed ? pe y cwbl fyddai
glywed, pa le y byddai yr ar-

ogliad ?

18 Eithr j'r awrhon Duw a
osododd yr aelodau, bob un
o honynt yn y corph, fel yr
ewyllysiodd efe.

19 Canys pe baent oU un
aelod, pa le y byddai y corph ?

20 Ond JT awrhon Uawer
yw yr aelodau, eithr un
corpío.

21 Ac ni all y Uygad ddy-
edjd wrth y Ûaw, Kid
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23 A'r rhai a dybiwn ni eu
bod yn amniharchediccaf o'r

corph, ynghylch y rhai hyn-
-„ y gosodwn ychwaneg o
barch ; ac y mae ein haelodau
anhardd yn cael ychwaneg o
harddwch.
24 Üblegid ein hadodaii
hardd ni nid rhaid iddynt
urtho: eithr Duw a gyd-
dymherodd y corph, gan
roddi parch ychwaneg i'r hyn
oedd ddiffygiol

:

25 Fel na byddai anghyd-
fod yn y corph ; eithr bod i'r

aelodau ofalu yr un peth dros
eu gilydd.

26 A pha un bynnag ai di-

oddef a wna un aelod, y mae
yr holl aelodau yn cyd-ddî-
oddef; ai anrliydeddu a
wneir un aelod, y mae yr
holl aelodau yn cyd-Iawen-
hâu.

PENNOD XIII.
1 Nad yw y doniau godidoccaf dí

heb ^ariad. 4 Canmolineth car

perffaith, 10 a' i ardderchowgrw,
rhagor gobaith affydd.

X. dynion ac angelion, ac
heb fod gennyf gariad, yr

'\ víyí fel efydd yn seinio, neu
j

symbal yn tingcian.
2 A phe byddai gennyf
brophwydoliaeth, a gwybod o

I

honof y dirgelion oll, a phob
gwybodaeth ; a phe bai gen-
nyf yr holl ffydd, fel y gallwn
symmudo mynýddoedd, ac
heb gennyf gâriad, nid wyf fi

ddim.
3 A phe porthwn y tlodion
â'm holl ddâ, a phe rhoddwu
fy nghorph i'm Uosgi, ac heb
gariad gennyf, nid yw ddim
llesàd i mi.
4 Y raae cariad yn hir-

gorph Crist, ac aelodau o ' ymaros, yn gymmwynasgar

;

ran. cariad nid ywyn centìgennu;
28 A rhai yn wir a osododd ! nid yw cariad yn ymffrostio,

Duw yn yr eglwys ; yn gyntaf i nid yw yn ymchwyddo,
apostolion, yn ail prophwydi,

j

5 Nid yw yn gwneuthur yn
yn drydydd atiirawon, yna anweddaidd, nid yw yn ceisii)

gwyrthiau, wedi hynny don- ! yr eiddo ei hun, ni chyth-

_ iachâu, cynnorthwyau,
Uywodraethau, rhywiogaeth-
au tafodau.
29 Ai apostolion pawb? ai

prophwydi pawb ? ai athraw-
on pawb? ai gwneuthurwyr
gwyrthiau pawb ?

30 A oes gan bawb ddoniau
i iachâu ? a yw pawb yn llef-

aru â thafodau î a yw pawb
yu cyfieithu ?

31 Eithr deisyfwch y doniau
goreu: ac etto yr wyf yn
dangos i chwi ffordd dra
rhagorol.

ruddir, ni feddwl ddrwg

;

6 Nid yw lawen am anghyf-
iawnder, ond cyd-lawenháu
y mae â'r gwirioíiedd

;

7 Y •mae yn dioddef pob
dim, yn credu pob dim, yn
gobeithio pob dim, yn ym-
aros â phob dim.
8 Cariad byth ni chw>-mp
ymaith : eithr pa un bynnag
ai proph^yydoliaethau, hwy a
baliant; ai tafodau, hwy a
beidiant; ai gwybodaeth, hi

a ddiflanna.
9 Canys o ran y gwyddom,
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ac o ran yr ydj-m yu pro- , thafod dîeühr, sydd yn ei

phwj-do. !
adeiladu ei hunan : eithr jt

10 Eithr pan ddelo yr hj-n hwn sydd yn prophwydo,
3j-dd berffaith, j-na r hyn sydd yn adeiladu jt egl'

'

sydd o ran a ddilëir.

11 Pan oeddw-n fach^en, fel

bachgen y llefarwn, fel bach-
gen y deállwn, fel bachgen y
meddyüwn : ond pan euthum
jTi wr, mi a rois heibio bethau
bachgenaidd.

ô Mi a fynnwn pettych chwi
oll yn îlefaru à thafodau
dieühr; ond yn hytrach
brophwjdo o honoch: canya
mwj- yw jT hwn sydd yn
prophwj'do. na'r hwn sydd
n llefaru à thafodau ; oddi

12 Canys gweled yr ydym yr êithr iddo ei gjfleithu, fel y
awThontrwy ddrj-ch, men derbynio yr eglwys adeil-
dammeg: ond j'na, wjTieb adae'th.
yn wyneb: yn awr yr adwaen

j
6 ^c yr awThon, frodyr, os

o ra.n ; ond yna yr adnab- deuaf attoch gan lefäm â
j'ddaf megis y'm hadwaeuir. ; thafodau, pa le.îàd a wnaf i

13 Tr awrhon y mae yn chwi, oni lefaraf wrthych
aros fljdd. gobaith, cariad, y \

naill ai trwy weiedigaèth,
tri hyii ; a'r mwjaf o'r rhâi neu trwy T^ybodaeth, neu
hyn yw cariad. , trwy brophwydoliaeth, neu

PPWOT» YTV trwy athrawiaeth ?

a'i osod ojlaen lU/aru á thajodau, «Tth TOddl Sam, pa Un byU-
7 tniy s-yýaybrm/dd oddi tcrth ofer nag ai pibell ai tlyn, Oni
cerdd: 12 rhaid ytc cyfeirio pob un

;
roddant wahaniaeth >T1 y

ml^tüa"a7e^' '^r'^u'^'^odnl ' ^'"^' P* "'^^^^ >' &"T>^^'yddÌr y
be^nod'" 36 "iatcn.í^/el "p «n /r Peth a genir ar y bibeU neû
ddau, 27 a'u eam-ar/er. 34 Gtca- ar y delyn ?

rn/un gtcragedd i lefaru yn yr
\

8 CanyS OS JT Udgom a rydd
—'"y^- sain anhjTiod, pwy a ym-
ILTNWCH gariad, a ;

barottoa i rjfel

?

deisYfwch ddoniau j's- I
9 Felly ctíwiihau, oni rodd-

' ' ' ' * wch á'r tafod ymadrodd
deallus, pa wedd y gwj'bj'ddir

D
prjdol ; ônd yn hytrach fel y
pr'ophwydoch.

.

.

. „ . .

2 Canys yr hwn sydd yn i y peth a leferir ? canys chwi
llefaru 'à t'hafod dieitlir, riid ' '" '""' "-'—'-—-»- -

wrth ddynion y mae j-n llef-

aru, ond' WTth Dduw : canys
nid oes neb yn g^\Tandav/ ; er
hynny j-n yr ysprj'd y mae efe
jn Uefaru dii^eledigaethau.
3 Eithr jT hwTi sydd yn
propbwj'dü, sj'dd j-n llefaru
\mh ddynion'er adeiladaeth,
a chyng'hor, a chysur.

fyddwch j'n llefaru \STth jt
an-yr.

lo' Y mae cj-mmaint. ys-
gatfydd, o rywiogaethau Ue'is-

iau ya y byd, ac nid oes un o
honj-nt yn aflafar.

11 Am liynny, oni wn i rjrm
y Uais, mfl a' fyddaf farb'ar-

"iad i'r hwn sj'dd j-n Uefaru,
I a'r hwn gyd'd yn llefaru a

4 Yr hwn sydd yn llefaru â fydd i mi yn farbariad.



12 Feily chwithau, gan eich
bod }-n awyddiis i ddomau
ysprydol, ceisiwch ragori tu
ag at adeiladaeth jt eglwys.
13 O herwydd paham, yr
hwn sydd yn llefaru â thafod
dîeithr, gweddîed ar iddo aUu
cyfleithu.
14 Canys os gweddîaf â
thafod díeiihr, y mae fy ys-
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tn hynny tafodau ydynt
Id, nid i'r rhai sydd yn

22 Am
arwydd,
credu, ond i'r rhai digred
eithr prophwydoliaeth, nid
i'r rliai digred; ond i'r rhai
sydd yn credu.
2.3 Gan hynny os daw yr
eglwys oll j'nghyd i'r un lle,

a llefaru o bawb â thafodau
d'íeithr, a dyfod o rai annysg'

pryd yn gweddio, ond y mae edig neu ddigred i mewn

;

fy neall yn ddififryth.
15 Beth gan hynny? Mi a

"""Idîaf â'r yspryd, ac a

oni ddywedant eich bod yn
ynfydu ?
"' Eithr OR prophw\-da

'eddîafâ'rdeaìlhefyd: canaf
;

pawb, a dj'fod o un digred
â'r Yspryd, a chanaf â'r deall
hefyd.
16 Canys os bendithi â'i

'spryd, pa wedd y dywed yi

neu annysgedig i mewn, efe
a argjhöeddir gan bawb, a
fernirgan bawb

:

25 Ac felly y gwneir dirgel-

iwn sydd yn cyflawni lle yr ion ei galon ef ÿn amlwg ; ac
angbyfarwydd, Amen, ar dy
ddodiad diolch, gan nas g\v'yr

beth yr wyt jti ei ddywedyd ?

17 Canys tydi yn ddîau yd-
wyt yn diolch yn dda, ond y
Ilall nid yw yn cael ei adeil-
adu.
18 Yr ydwyf yn dìolch i'm
Duw, fy mod i yn Ilefaru â
thafodau yn fwy na chwi oll

:

19 Ond yn yr eglwys gwell
gennyf lefaru pùm gair trwy
fy neall, fel y dysgwyf eraiU
hefyd, na myrddiwn o eiriau
mewn tafod dieithr.

20 frodyr, na fyddwch
fechgyn me'wn deall; eithr
mewn drygioni byddwch
blant ; ondmewn deall bydd-
wch bertfaith.

21 Yn y ddeddf y mae yn
ysgrifenedig, Trwj'rai estron-
ieithus. a thrwi/ wefusau
estronol, y Ilefaraf wrth y
bobl hyn; ac ni'm gwTand-
awant felly, medd jt Ar-
glwydd.

felly gan syrthio ar ei wyneb>
efe a addola Dduw, gan ddy-
wedyd fod Duw yn wir ynocìi.

26 Beth gan hynny, frodyr?
pan ddeloch ynghyd, y mae
gan bob un o honoch psalm,

y mae ganddo athrawiaeth,

y mae (janddo dafodiaith, y
mae ganddo ddatguddiad,
y mae ganddo gyfieitliiad.

Gwneler pob peth er adeil-

adaeth.
27 Os llefara neb â thafod

dUithr, gmieler bob yn tldau,

neu o'r mwyaf hob yn dri, a
hynny ar gylch ; a chyfieith-

ed un.
28 Eithr oni bydd cyfieith-

ydd, tawed yn yr eglwys;
eithr llefared wrtho ei hûn,
ac wrth Dduw.
29 A llefared y prophw^di
ddau neu dri, a barned y
IleilL

30 Ac 03 datguddir dim i un
arall a fo yn eistedd yno,
tawed y cyntaf.
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( 31 Canyg chwi a eilwch oU

I

bropUwA-do bob yn un, fel y
; dysgo pawb, ac y cysurer
' pâwb.
' 33 Ac y mae ysprydoedd y
prophwydi yn ddaioätyDgedig
i'r prophwj'di.

i 33 Canys 'nid yw Duw aiodur
1 anghydfod, ond tangnefedd,

I

fel yii holl egiwysi y saint.

I
34 Tawed eictí gw'ragedd yn

yr eglwjsi : canys ni chaniat-
làwyá iddynt 'lefaru ; ond
bod yn ddarostyngedig, megis
ag y mae y gjfraith yzx dy-
wedyd.
35 'Ac os mynnaut ddysgu
dim, ymofyriant â'u gwr
gartref: obíegid anweddaidd
yw i wragedd lefaru yn yr
eglwys.
36 Ai oddi wrthych chw yr

aeth gair Duw aûan? neu'ai
attüch chwi yn unig y daeth
efe?
37 Os ydyw neb yn tybied

ei fod yn brophwyd. néu yn
ysprj-dol, cydnabydded y
pettíau yr wj-f yn eu hysgrif-

enu attoch, mai gorchymyn-
ion vr Arglwydd ydvnt.
38'Eithr od yw neb heb
wybod, bydded heb wybod.
39 Am hynny, frodyr, bydd-
wch awj-iidus i brophwýdo,
ac na w'aherddwch lefafu à
thafodau dieühr.

PEXXOD XV.
3 ífrfÄ ad^yfodiad Crist, 12 y "M»e

efe yn profi y bydd rhaid i nijtnau
adgy tùdi, yn erbyn y rhai a iradant
adgùfodiad y cnaii-d. 21 Ffruiuth^ a duU yr adeyfodiad ; 51 ac fel

y

newidir y rhai o gaffer yn fytn'ar y
ésdddiyoeddaf.

_^

AID, XIV, XV.
HEFYD yr ydwyf yn hys-

bysu i chwi, frodyr, yr
efengj'Ì a bregethais i chwi,
yr ho'n hefyd a dderbjTriias-

och, ac yn jT hon jt ydych
yn sefyll

;

2 Trvvy yr hon y'ch cedwir
hefyd, os ydych yn dai yn
eich côf à pha ymadrodd yr
efengylais i chi, oddi eithr
darfod i chwi gredu yn ofer.

3 Canys mi a draddodais i

chwi ar y cjTitaf yr hyn hefyd
a dderbýníais, farw o Grlst
dros ein pechodau ni, yn ol

yr ysgrythyrau

;

4 A'i gladdu, a'i gyfodi y
trjdydd dydd, yn ol jt ys-

gnttíjTau

;

ö' A'i weled ef gan Cephas,
yna gan y deuddeg.
6 Wedi'hjnny y gwelwyd ef
gan fwy na phùm cant brodjT
ar unwaith : o'r rhai y mae y
rhan fwjaf yn aros'hyd jt
awrhon ;" eithr rhai a hunas-
ani.

7 "Wedi hynny y gwelwyd ef

gan lago ;" yna gan yr hoü
apostolion.
8 Ac jn ddiweddaf oll y
gwelwyd ef gennyf fìnnau
hefyd, megis gan un an-
nhymmig.
9 Canys myfl yw y lleiaf o'r

apostolion, yr hwn nid wyí
, addas i"m galw yn apostol,
am i mi erhd eglts-js Dduw.

1 10 Eithr trwy râs Duw yr
ydwyf yr hyn jdwyf : a'i ras

j
ef, yr tíwn a rdddwyd i mi, ni
bu "yn ofer ; ond mi a lafur-
iais yn helaethach na 'nwynt
oll : ac nid mjü chwaith, ond
gras Duw, jt' hwn oedd gyd

I 11 Am hynny, pa nn byn-



nag ai myfl ai hwynt-hwy,
felly yr ydym yn pregethu,
ac felJy y credasoch chwi ,

12 Ac os pregethir Crist, ei

gyfodi ef o feirw ; pa fodd y
dywed rhai yn eich plith

chw, nad oes adgyfodiad y
meirw ?

13 Eithr onid oes adgj'fod-

iad y meirw, ni chyfodwyd
Crist chwaith

:

14 Ac os Crist ni chyfodw^d,
ofer yn wir yw ein pregeth ni,

ac ofer hefyd yw eich ffydd
chwithaii.
15 Fe a'n ceir hefyd yn gau-
dystion i Dduw; canys ni a
dystiasom am Dduw, ddarfod
iddo gjfodi Crist : yr hwn nis

cyfododd efe, os y meirw ni
cliyfodir.

16 Canys os y meirw ni
ehyfodir, ni chyfodwyd Crist
cliwaith.

17 Ac os Crist ni chyfodwyd,
ofer yw eich íîydd chwi ; jt
ydych etto yn e'ich pechodau.
18 Yna hêfyd y cyfrgollwyd

y rhai a hunasaut yng
iVghrist
19 Os yn y hyd yma yn unig
y gobe'ithiwn yng ííghrist,

truanaf o'r holl ddynion yd-
ym ni.

20 Eithr yn a\vr Crist a
gyfodwyd oddi wrth y meirw,
ac a wnaed yn flaen-ffrwytli

y rhai a hunasant.
21 Canys gan fod marwol-
aeth try ddyn, tnvy ddyn
hefyd y mae adgyfodiad y
meîrw.
22 Oblegid megis yn Adda
y mae pawb yn meirw, felly

hefyd yng Nghrist y bywhêir

23 Eithr pob un yn ei drefn
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hun: y blaen-ffrwyth yw

C'rist ; wedi hynny y rhai yd-
ynt eiddo Crist yn ei ddyfod-
iad ef.

24 Yna y bydd y diwedd,
wedi y rhoddo efe y deymas
i Dduw a'r Tad : wedi iddo
ddilëu pob pendefigaeth, a
phob awdurdod a nertii.

25 Canya rhaid iddo dej'm-
asu, hyd oni osodo ei hoU
elynion dan ei draed.
26 Y' gelyn diweddaf addin-
ystrirywyrangau.
27 Canys efe a ddarostyng-
odd bob peth dan ei draed ef.

Eilhr pan y^y yn dywedyd
fod pob petii wedi eu daros-
twng, amlwg yw niai oddi
eithr >T hwn a ddarostyng-
odd bob peth iddo.

28 A phan ddarostynger pob
peth iddo, yna y Mab ei iiun
hefyd a ddarostyngir i'r hwn

|

a ddarostyngodd bob petli

iddo ef, fel y byddo Duw oll

yn oU.

29 Os amgen, beth a wna y
rhai a fedyddir dros y meirw,
os y meirw ni chyfodir ddim ?

paham ynte y bedyddir hwy
dros y meirw ?

30 A phaham yr ydym nin-
nau mewn perygl bob awr ?

31 Yr ydwyf beunydd yn
marw, myn eich gorföle<ldyr

32 Os yn ol dull dyn yr ym-
leddaia âg anifeiliaid yn
Ephesus, pa lesàd sìidd i mi,
oni chyfodir y meirw ? Bwyt-
tâwn ac yfwn ; canys y fory

marw yr ydym.
33 Na thwyller chwi : y mae
ymddiddanion drwg yn llygru

moesau da.

31i



34 Deflfrôwch yn gyfiawn,
ac na phechwch: canys nid
oes gan rai wjbodaeth am
Dduw : er cywilydd i chwi yr
wyf yn dywedyd hyn.
35 Eithr fe â ddÿwed rhyw

un, Pa fodd y cyfodir y
meirw ? ac â pha ryw gorph
y deuant ?

36 ynfyd, y peth }T wyt ti

yn ei hau, ni fywhcir oni
bydd efe niarw.
37 A'r peth yr wyt yn ei

hau, nid y corph a fydd yr
ydwyt yn ei hau, ond gronn
noeth, ysgatfydd o wenith,
neu ryw í-««rt'arall.

38 Eithr Duw sydd yn rhoddi
iddo gorph fel y mynnodd
efe, ac i bob hedyn el gorph
ei liun.

39 Kid ÿto pob cnawd un-
rhyw gnawd: eithr araü yw
cnawd dynion, ac arall yw
cnawd anifeiliaid, a chnawd
arall sydd i bysgod, ac arall i

40 Y nuie hefyd gyrph nefol,
a chyrph daeârol: ond arall

yw gogoniant y rhai nefol, ac
arall y rhai daearoL
41 Arall yiv gogoniant yr
haul, ac arall yw gogoniant
y Iloer, ac arall yw gogoniant
y sêr: canys y mae rhagor
rhwng seren a seren mewn
gogoniant.
42 Felly hefyd y mae adgyf-
odiad y meirw. Efe a heùir
mewn llygredigaeth, ac a
gyfodir mewn anllygredig-
aeth:
<3 Efe a heuir mewn am-
niharch. ac a gyfodir mewn
gogoniant: efe a heiiir mewn
gwendid, ac a gyfodir mewn
nerth : efe a heûir yu gorph

. CORINTHIAID, X:V.

anianol, ac a gyfodir yn gorph
ysprj'dol.

44 Y mae corph anianol, ac
y mae corph ysprjdol.
45 Felly hèfyd y mae yn

ysgrifenedig, T dyn cj-ntaf

Adda a wnaed yn enaid byw,
a"r Adda diweddaf yn yspryd
yn bywhâu.
46 Eithr nid cyntaf yr ys-

prydol, ond yr anianol; ac

yn ddaearol
; yr ail dyn, yr

Arglwydd o'r nef.

48 Fel y mae y daearol, felly

y mae y rhai daearol hefyd ;

ac fel y mae y nefol, felly y
mae y rhai nefol hefyd.
49 Ac megis y dygasom
ddelw y daearol, ni a ddygwn
hefyd ddelw y nefol.

50 Eithr hyn meddaf,
frodjT, na ddichon cig a
gwaed etifeddu teyrnas
Dduw ; ac nad yw Ilygred-
igaeth yn etifeddu ànUyg-
redigaeth.
51 Wele. yrwj'f yn dj^wedyd
ichwiddn-gelwch: Nihunwn
ni oll, eithr ni a newidir oll

mewn moment, ar darawiad
Ilygad, wrth yr udgom diw-
eddaf

:

52 Canj'S >T udgom a gân,
a'r meirw â gyfodir yn an-
Uygredig, a nirinau a newid-
ir.

53 herwj'dd rhaid i'r

llygrad^\7 hwn wisgo anllyg-
rêdigaeth, ac i'r manvoI hwn
wisgo anfarwoldeb.
54 A phan ddarffo i'r Uyg-
radwy hwn wisgo anllygred-
igaeth, ac i'r marwoî hwn
wisgo anfarwoldeb, yna y
bydd yr ymadrodd a ysgrif-



enwyd, Angau a lyngcwyd
mewn buddugoliaeth.
55 angau, pa le mae dy
golyn ? o uffern, pa le mae
Uy fuddugoliaeth ?

66 Colyn angau ÿw pechod,
a grym pechod yw y ^raith.
57 Ond i Dduw ÿ byddo y

d'iolch, yr hwn sydd yn rhoddi
i ni fuddugoliaeth trwy ein
Harglwydd lesu Grist.

58 Am hynny, fy rarodyr
anwyl, byddwch sicr, a diym-
mod, a helaethion y'ngwaith
yr Arglwydd yn wastadol ; a
chwi yn gwybod nad yw eich
Uafur chwi yn ofer yn yr Ar-
glwydd.

PENNOD XVT.

I. CORINTHIAID, XV, XVI.

buddion ; 16 !/

^pittol dg amrÿw anherchion.

HEPYD am y gasgl i'r

saiiit ; megis yr ordein-
iais i eglwysi Oalatia, felly

gwnewch chwithau.
2 Y dydd cyntaf o'r wyth-
nos, pob un o honoch rhodd-
ed heibio yn ei ymyl, gan
drysori, fel y Uwyddodd Duio
ef, fel na byddo casgl pan
ddelwyfâ.
3 A phan ddelw^f, pa rai

bynnag a ddangosoch eu bod
yn gymmeradwy trwy lyth-

yrau, y rhai hynny a ddan-
foiiaf 1 ddwyn eich rhodd i

Jerusalem.
4 Ac os bydd y peth yn
liaeddu i minnau hefyd fyn-

ed, hwy a gânt fyned gyd à
ini.

ö Eithr mi a ddeuaf attoch.
gwedi yr elwyf trwy Mace- yn ddaroatyngedig i'r cyfryw,

donia ; (canys tr\vy Macedo- !

nia yr wyf yn mynecL) I

6 Ac nid hwyrach yr arhosaf
\

gyd ä chwi, neu y gauafaf i

hefyd, fel y'm hebryngoch i
j

ba le bynnag yr ehvyf.

7 Canys nid oes i'm bryd i

eich gweled yn awr ar fy I

hynt ; ond yr wyf yn go-
i

beithio yr arhosaf ennyd gyd
'

â chwi, os cenhada yr Ar-
glwydd.
8 Eithr mi a arhosaf yn
Ephesus hyd y Sulgwyn.
9 Canys agorwyd i nii ddrws
mawr a grymmus, ac y mae.
gwrthwynebwyr lawer.
10 Ac os Timothëus addaw,
edrychwch ar ei fod yn ddi-

ofn gyd â chwi : canys gwaith
yr Arglwydd y mae yn ei

weithio, fel flnnau.
11 Ara hynny na ddîystyred
neb ef : ond Ìáebryngwch ef
mewn heddwch, fel y delo
attaf fl : canys yr wyf fi yn
ei ddisgwyl efgyd â'rbrodyr.
12 Ac am y brawd Apòlos,
mi a ymbiliais lawer âg efam
ddyfod attoch chwi gyd â'r

brodyr : eithr er dim nid oedd
ei ewyllys ef i ddyfoil yr awr-
hon ; ond efe a ddaw pan
gaffo amser cyfaddas.
13 Gwyliwch, sefwch yn y

ffydd, ymwroiwch, ymgryf-
hêwcli.
14 Gwnelereich hollbethau

cliwi mewn cariad.

15 Ond yr ydwyf yn attolwg
i chwi, frodyr, (chwi a> ad-
waenoch d Stephanas, mai
blaen-ffrw7th Acliaia ydyw,
ac iddynt ymosod i weinid-
ogaeth y saint,)

16 Fod o honoch chwithau



ac i bob un sydd yn cyd-

j

weithio, ac yn líafuriò.

I 17 Ac yT ydwyf yn llawen
! arn ddyfodiad Stephanas,

j

Ffortunätus, ac Achaicus:
j

canys eich dififj'g chw hwy
' a'i cyflawnasant

;

18 Canys hwy a esmwyth-
asant âr fy yspryd i, a"r

eiddoch ch-ithau :' cydnab-
yddwch gan hynny "y cyf-
Tyvr rai.

19 Y mae eglwysi Asia yn
eich annerch chwi T m'ae
AcwUa a Phriscîla, gyà âT
eglwy-s sydd yn eu tt tíwynt,
yn eich annerch chwi yn yr
Arglwydd yn fynych.
20 Y mae y brodyr oll yn

eich annerctí. Anherchwch

I. CORIÎÎTfllAID, X%T.
eich gilydd â chusan sanct-
eiddiol.

21 Yr annerch â'm llaw i

Paul fy hun.
22 Od oes neb nid yw yn

caru yr Arglwydd lesn Grist,

bydded Anattíema, Maran-
atha.
23 Gras ein Harglwydd lesu
Grist a fyddo gyd â chwL
24 Fy serch innau a fo gyd
â chwi oll yng ^ghrist lesu.
Amen.

í Yr epistol cyntaf at 3

Corinthiaid a ysgrifen-
wyd Philippi, gyd â
Stephanas, a Ffortuna-
tus, ac Achaicus, a Ti-
mothëus.

AIL EPISTOL PAUL TR APOSTOL AT

CORINTHIAID.
PENNOD L

3 Y mae yr apostol yn eti cyturo hwy
yn erbyn traíîodj trwy y diddanwch
a' r ymicared a roisai JDuic iddo ef,

mesisyn ei holl eyfynederau, Sfelly
yn entcediîr yn ei bery^l diweddar yn
'^âí: 12'a chan eymmeryd tyttioU

aeíh ei ^dwybod ei hun, air etddynt
hwythauy am à ddidwyll áduU yn
preeeihu anehyfnewidiol wirionedd
yr efeneyl, \hy mae yn ei esgusodi

ei hun na$ daeihai attyrU ; gan iddo
wneuthur hunnrj nid o ysgafnder
fneddwî, eithr o'i dynertcch tu ag

PArL, apostol lesu Grist
trwy ewyllys Duw, a'r

brawd Timothëus, at egUvys
Dduw jT hon s>-dd yn Cor-
inth, gyd â'r ho'll seintiau y
rhai sydd yn hoil Achaia :

2 Grâs Sydàa i chwi, a thang-

nefedd, oddi WTth Dduw ein
Tad, a'r Arglw^dd lesu
Grist.

3 Bendigedig fydÄo Duw, í

Thad ein Harglwydd ni
lesu Grist, Tad y trugaredd-
au, a Duw pob diddanwch

;

4 Yr hwn sydd yn ein di-
ddanu ni yn ein hoíl orthrym-
der, fel y'gallom ninnau c

ddanu y rhai sydd mewn dim
gorthrymder, tr\\7 y diddan-
wch a'r hwn y'n diddenir ni
ein hunain gän Dduw.
5 Oblegid fel y mae dìoddef-

iadau Crist yn amlhâu ynom
ni ; felly tf\s-y Grist y mae
ein diddanwch ni hefyd yn
amlhâu.
6 A pha un bynnag ai <



gorthryminu yr ydys,
ddanwch a iachawdwriaeth i

chwi y mae, yr hon a weithir
trwy yinaros dan yr un dî-

oddefladau, y rhai yr ydym
ninnau yn eu dîoddef ; ai ein
diddanu yr ydys, er diddan-
wch a iachawdwriaeth i chwi
y mae hynny.
7 Ac y mae ein gobaith yn

sicr am danoch; gan i ni
wybod, mai inegis yr ydych
yii gyfrannogion o'r dîoddef-
iadaìi, felly y byddwch hefyd
o'r diddanwch.
8 Canys ni fynnem i chwi
fod heb wybod, frodyr, am
ein cystudd a ddaeth i ni yn
Asia, bwyso arnom yn ddir-
fawr uwch ben ein gaJlu, hyd
onid oeddym yn ammeu cael
byw hefyd.
9 Eithr ni a gawsom ynom

ein hunain fam angau, fel na
byddai i ni yniddiried ynom
ein hunain, ond yn Nuw, yr
hwn sydd yn cyfodi y meirw

:

10 Yr hwn a"'n gwaredodd
ni oddi wrth gyfryw ddirfawr
angau, ac sydd yn ein gwar-
edu ; yn yr hwn >t ydym yn
gobeithio y gwared ni hefyd
rhag llaw

:

11 A chwithau hefyd yn
cyd-weithio drosom mewn
gweddi, fel, am y rhoddiad a
rodded i ni o herwydd Uawer,
y rhodder d'iolch gan lawer
drosom.
12 Canys ein gorfoledd ni
yw hyn, sef tystiolaeth ein
cydwybod, mai mewn syml-
rwydd, a phurdeb duwiol,
nid mewn doethineb cnawd-
ol, ond tr\vy ras Duw, yr ym-
ddygasom yn y byd, ond yn
hytrach tu ag attoch chwi.

n. COEINTHIAID, L
Canys nid ydym yn ys-

gnfenu amgen betliau attoch
nag yr ydych yn eu darllen,

neu yn eu cydnabod, ac yr
wyf yn gobeithio a gydnab-
yddwch hyd y diwedd hef-

yd;
14 Megis y cydnabuoch ni

o ran, mai nyni yv,- eich gor-
foledd chwi, fel chwithau yr

eiddom ninnau hefyd yn
nydd yr Arglwydil lesu.

15 Ac yn yr liyder hwn yr
oeddwn yn ewyllysio dyfod
attoch o'r blaen, fël y caffech

ail ras ;

16 A myned heb eich 11aw
chwi i Macedonia, a dyfod
drachefn o Macedonia attoch,

a chael fy hebrwng gennych
i Judea.
17 Gan hynny, pan oeddwn
yn bwriadu hyn, a arferais i

ysgafnder ? neu y pethau yr
wyf yn eu bwriadu, ai yn ol

y cnawd yr wyf yn eu bwr-
iadu, fel y byddai gyd â mi,
îe, îe, anag ê, nag ê?
18 Eithr ffyddlawnyu) Duw,

a'n hymadrodd ni wrthych
chwi ni bu îe, a nag ê.

19 Canys Mab Duw, Tesu
Grist, yr hwn a bregethwyd
yn eich plith gennym ni. se/

gennyf fl, a Silfaniis, a Thl-
mothëus, nid ydoedd îe, a
nag ê, eithr ynddo ef ie yd-
oedd.
20 Oblegid holl addewidion
Duw ynddo ef ydynt îe, ac
ynddo ef amen, er gogoniant
i Dduw trwom ni.

21 A'r hwn sydd yn ein

cadarnhâu nigytî â chwi yng
Nghrist, ac a'n henneiniodd
ni, yiv Duw

:

22 Yr hwn hefyd a'n seliodd.



ac a roes emes yr Ysprj-d j'n

ein calounau.
23 Ac yr wj-f fi yn gaiw Dnw
yn dyst ar'fy eiiaid, mai er
eich arbed chwi na ddeuth-
um étto i Coiinih.
24 Nid ani ein bod yn ar-

glwj'ddiaethu ar eich ffydd
chwi, ond yr yd\Tn yn gyd-
weithwyricij Üaenÿdd: ôb-
legid tr\\T ffydd vr ydych yn
sefylL

PENNOD II.

1 lVedi iddo ddangos yr achos na
ddaethai efe attyntf 6 y mae yn erchi

iddynt/addeu ir dyn a yseymmun-
asìdy a' i gysuro: 16 me^ y madd-

Kch I 12 ean ddamos hefyd yr achos
paham yr aeihni efe ' '^

' *

II. CORtN'THIAID. I, IL
âu, ond o ran; rhag i mi
bwyso amoch chwi oll.

6 Digon i'r cyfrjw ddyn y
cerydd yma, a ddaeth oddi
wrth la\veroedd.

7 Yn gj mmaint ag y dylech,

jTi y gwTthwyneb, yn hytrach
faddeu iddo, a'i ddiddanu

;

rhag llyngcu y cyfryw gan
ormod tristwch.

8 Am hynny yr ydwyf yn
attolwg i chwi gadarnhâu
eich cariad tu ag atto ef.

9 Canys er mwyn hyn hefyd
yr ysgrifenais, fèl y g^sybydd-
\vn brawf o honoch, a ydych
ufudd ym ruhob peth.
10 I'r hwn yr ydych yn
maddeu dim iddo, yr wyf
flnnau : canys os maddeuais
ddim, i'r hwn y maddeuais,
er eich mwjn chwi y madd-
eitais. y'ngolwg Crist

;

EITHR ml a fernais hyn I 11 Fel na'n siommer gan
ynof fy hunan, na ddei- Satan : canys nid ydym heb

wn d'rachefn mewn tiistwch wjbod ei ddichellio'n ef.

attoch.
I

12 Eithr gwedi i mi ddyfod
2 Oblegid os myfi a'ch i Troas 1 bregethu efengj-l

triätâf chwi, pwy yw yr hwn ' Crist, ac wedi agoryd i mi
am llawenhâ i, ond ýr hwn 1 ddrws gan jt Argh\-ydd,
a dristâwyd gennyf fl ? 13 Ni chefais lonydd yn fy
" Ac mi a ysgrifenais hyn

!
yspryd, am na che'fais Titus

oTroai'i

e bregeth ef \

yma attoch, fel, pan ddel\ra,
na chawn dristwch oddi wrth
y rhai y dylwTi lawenhâu

;

gan hydem am danoch oll,

fod f\- Ìlawenydd i yn üawen-
ydd i' chwi oJÌ.

4 Canys o ortbrymder mawr,
a chyfyngder calon, yr ys-
grifenais attoch â dagrau
lawer; nid fel y'ch tristàid

eithr gan ganun iach iddynt, mi a euthum
vmaith i Macedonia.
'l4 Ond i Dduw y byddo y
dìolch, yr hwn yn wastail
sydd yn peri i ni oruchafiaeth
yng Nghrist, ac sydd yn
egìurhâu arogledd ei'wybôd-
aeth trwom ni ym mhob lle.

15 Canys pê'r-arogl Crist
chwi, eithr fel y gwybyddech ! ydym ni "i Dduw, yn y rhai

y cariad sydd gennyf yn hel-
i
cadwedig, ac yn y'rhai coll-

aethach tû ag attoch chwi. i edig

:

5 Ac 03 gwnaeth neb drist- 16 l'r naiU yr ydym yn arogl
âu, ni wnaeth efe i mi drist- I marwnlaeth i fsrwola'eth : ac

m



i'r lleiU, yn arogl bywyd i

fywyd ; a phwy si/dd ddigon-
ol i'r pethau hyn ?

17 Canysnidydym ni,megis
llawer, yn gwTièuthur mas-
nach o air Duw : eithr megis

burdeb, eithr megis o
Dduw, y'ng-ydd Duw yr
ydym yn llefaru yng Nghrist.

PEXNOD III.
1 Rha^ fw gau-athrawon htuy roi

gv.-a£-orfokdd t/n ei erbyn ef. y mae
yn daneos fud'ffydd a doniau y Cor.
'inthiaid yn canmol ei weinidoeaeth tf
yn ddieon helaeth ; 6 ac ar hyn, trwy
gyffelyhrwydd rhwn^ gweijtídogion y
ddeddf aV efengylj 12 y mae yn
profi fod ei weinido^aeth ef yn rha-
gori, gymmaint a^ y mae efengyl y
byun/d a rhyddidynfwy eogoneddus
na chyfraith damnedigaeih,

AI dechreu yr ydym dra-
. chefn eiu canmol ein

hunain ? ai rhaid i ni, megis
i rai, WTth lythyrau canmol-
iaeth attoch chwi,neuraican-
moliaeth oddi wrthych chwi ?

2 Ein llythyr ni ydych chwi
yn ysgrifenedig yn ein calon-
nau, yr hwn a ddeallir ac a
ddarllenir gan bob dyn

;

3 Gan fod yn eglur mai
UythjT Crist ydych, wedi ei

weini gennym ni, wedi ei

ysgrifenu nid âg ingc, ond
âg Yspryd y Duw byw ; nid
mewn llechau cerrig, eithr
mewn llechau cnawdol y
galon.
4 A chyfrj-w hyder sydd gen-
njTn tr\vy Grist ar Dduw

:

5 Nid o herwydd ein bod yn
ddigonol o honom ein hun-
ain i feddwl dira megis o
honom ein hunain ; eithr ein
digonedd ni sydd o Dduw ;

6 Yr hwn hefyd a'n gwTiaeth
ni yn weinidogion cymmwys

II. CORINTHIAIÜ. II, m. -i;

y testament newydd ; nid ir I

llythyren, ond i'r ysprj'd: 1

canys y mae y Uythyren yn
j

lladd, ônd yr yspryd "sydd ÿu
i

bywhâu.
7 Ac os bu gweinidogaeth I

angau, mewn llythyrenau
wedi eu hargraphu ar gerrig,

mewn gogoniant, feì na allai

plant yr Israel edrjch yn
graff ar wynel) Mosês, gan
ogoniant ei wj-nepjTyd, yr
hwn ogonÌMìú a ddilëwyd

;

8 Pa fodd yn hytrach na
bydd gweinidogaelh jt Y'^s-

pryd mewn gogoniant ?

9 Canys os hu gweinidogaeth
damnedigaeth yn ogoniant,
mwy o lawer y mae gweinid-
ogaeth cytiawnder yn rha-
gori mewn gogoniant.
10 Canys hefyd ni ogonedd-
wyd yr hyn a ogoneddw^d
yn y rhan hon, o hen^'jdd y
gogoniant tra rhagorol.

11 Oblegid os bw yr hyn a
ddilëid yn ogoneddus, mwy o
lawer y bydd yr hyn sydd yn
aros yn ogoneddus.
12 Am hynny gan fod gen-
nym gyfryw obaith, yr ydym
yn arfer hyfder mawr

:

13 Ac nid megis y gosododd
Moses orchudd ar ei wyneb,
fel nad edrychai plant îsrael

j'n graff ar ddiwedd yr hyu a
ddilëid.

14 Eithr dallwyd eu medd-
yliau hwynt: canys liyd y
dydd heddyw y níae yr un
gorclmdd, wrth ddarllen yn
yr hen destament, yn aros
heb ei ddatguddio

; jt hwn
yng Nghrist a ddilëir.

15 Eithr hyd y dydd heddy^r,
panddarllenirMoses.ymaey
gorchudd ar eu calon hyyynt.



il. CORINTHIATD, III, IV.

16 Ond pan ymchwelo at yr 1 Crist lesu yr Arglwydd; a
Arglwydd, tyimir ymaith y ninnau yn weision i chwi er
gorchudd. !

mwyn lesu.

17 Eithr }T Arglw^dd yw yr
|

6 Canys Duw, yr hwn a
Y^pryd: a'lle ?>U2« Yspfyd yr orchymynodd i'r goleuni
Arglydd, yno y mae rtíydd-

;

lewyrchu o dyw^llwch, yiv yr
id.

18 Eithr nyni oll âg wyneb
agored, yn edrj'ch ar ogon-
iant yr Arglwydd megis
mewn drych, a newidir i'r

unrhyw ddelw, o ogoniant i

ogoniant. megis gan Tspryd
yr Arglwydd.

PENNOD IV.
1 Ym ar/m-

_. __ _ - - Â't/drwÿdd

ffÿdûlati-n urth breeíthu yr efeneyl

;

7 a bod y httnderau à' r erlid yr oedd
eje beunydd yn eu dtodde/o achcs yr

tra^u.-! dolia
a gogoniani

\ M hynny gan fod i ni y
j\. weinidbgaeth hon, meg-
is y cawsom drugaredd, nid
ydm yn palJu

:

2 Eithr ni a ymwrthodasom
â chuddiedig bethau cywil-

ydd, heb rodio mewn cyf-

rwysdra, na thrin gair Duw
yn dwyllodrus. eiihr trwy
eglurhâd y gwirionedd yr yd-
ym yn ein canmol ein bun
wrth bob cydw^bod dynion
y'ngolwg Diíw.
3 Ac os cuddiedig yw ein

I

hwn a lewyrchodd yn ein
' calonnau, i roddi goleuni
' gwybodaeth gogoniant Duw,
yn wyneb lesu Grist.

i

7 Eithr y mae gennym y
trj'sor hwn mewn llestri

pridd, fel y byddai godidowg-
rwydd y gallu o Dduw, ac
nid o honom ni.

8 Ym mhoh peth yrm yn
gystuddiol, ond nid niewn
ing ; yr ydym mewn cyfyng-
gynghor, ond nid yn ddi-
obaith

;

9 Yn cael ein herlid, ond
heb ein llwyr adael; yn cael
ein bwrw i lawT, eithr heb ein
difetha

;

10 Gan gj'lch-anvain yn y
corph bob amser farweiddiad
yr Arglwydd lesu, fel yr
eglurer hefyd fywyd lesu yn
em corph ni.

11 Canys jt ydys yn ein
rhoddi ni, y rhai ydym yn
fyw, yn wastad i farwolaeth
er mwyn lesu, fel yr eglurer
hefyd fywyd lesu yn ein
marwol gnâwd ni.

12 Felly y mae angau yTi

gweithio ynom ni, ac einioea
hefengyl ni.yn y rhai colledig

j

ynoch chithau.
y mae yn guddiedig

:

4 Yn y rhai y dallodd duw y
byd hwn feddyliau y rhai
digred, fel na ttíywynnai idd-
ynt lewyrch efengyl gogon-
iant Crist, yr hwn yw deiw
Duw.
5 Canys nid ydjTn jm ein

pregeiiiu ein "hunain, ond

13 .4 chan fod gennym jt

hynny y Ileferais; jr ydym
nmnau hefyd yn credu, ac
am hynny jm Uèfaru

;

14 Gan \vj-bod y bydd i'r

hwn a gyfododd yr Arglwydd
lesu, ein cyfodi riinnau hefyU



ÍI. CORINTH
tnvy lesu, a'n gosod ger bron
gyd â chwi.
1.5 Canys pob peth sydd er

eich mwyn chwi, fel y byddo
i ras wedi amlhâu, trwy
ddîolchgarwch llaweroedd,
ymhelaethu i ogoniant Duw.
16 O herwydd paham nid
ydym yn pallu ; eithr er
llygru ein dyn oddi allan, er
hynny y dyn oddi mewn a
adnewyddir o ddydd i ddydd.
17 Canys ein byr ysgafn
gystudd ni sydd yn odidog
ragorol yn gweithredu tra-

gy^yyddol bwys gogoniant i

ni

;

18 Tra na byddom yn edrj'ch
ar y pethau a welir, ond ar y
pethau ni welir: canys y
pethau a welir sydd dros am-
ser, ond y pethau ni welir
sydd dragywyddol.

PENNOD V.
1 Eifod efmewn ncr obnith o' r ^orm-

creadurneirydd i Òristyn uníg, 18 a
chymmodieraiil o Duw yni; Nghristy
trwy weinidogaeth y cymmod,

(^ANYS ni a wyddom, os
J ein daearol dy o'r babell

hon a ddattodir, fod i ni
adeilad gan Dduw, se/t nid
o waith llaw, tragywyddol yn
y nefoedd.
2 Canys am hyriiiy yr ydym
yn ocheneidio, gan ddeisyfu
cael ein banvisgo â'n t sydd
o'r nef

:

3 Os hefyd wedi ein gwisgo,
nid yn noethion y'n ceir.

4 Canysninnauhefydy rhai

lAIü, IV, V.m yn y babell hon ydym yn
ocheneidio, yn Uwythog : yn
yr hyn nidm yn chwennych
ein dîosg, ond ein hanvisgo,
fel y Uyngcer yr hyn sydd
farwol gan fywyd.
5 A'r hwn a'n gweithiodd ni

i hyn yma yw Duw, yr hwn
hefyd a roddodd i ni ernes yr
YsprycL
6 Am hynny yr ydym yn
hyderus bob amser, ac yn
gwybod, tra yr ydym jti gar-
trefol yn y 'corph, ein bofl

oddi cartref oddi wrth yr Ar-
glwydd :

7 Canys ^vrth ffydd yr ydym
yn rhodio, ac nid wrth 'olùg.

8 Ond yr ydym yn hf, ac
yn gweled yn dda yn hytrach
•fod oddi cartref o'r corph, a
chartrefu gyd â'r Arglwydd.
9 Am hynnyhefyd yr ydym
yn ymorchestu, pa un byn-
nag ai gartref y byddom, ai

oddi cartref,einbod yn gym-
meradwy ganddo ef.

10 Canys rhaid i ni oll ym-
ddangos ger bron brawdie
Crist ; fel y derbynio pob un
y pethau a wn/lethpwyd y\\

y corph, yn ol yr hyn a
wnaeth, pa un bynnag ai da
ai drwg.
11 A ni gan hynny yn
gwybod ofn yr Arglwydd,'yr
ydym yn perswadio d'ynion ;

eithr i Dduw y'n gwnaed yn
hysbys; ac yr ydwyf yn go-
beithio ddarfod ein gwneuth-
ur yn hysbys yn eich cyd-
wybodau chwithau hefyd.
12 Canys nid ydym yn ein
canmol ein hunain drachefn
wrthych, ond yn rhoddi i

chwi achlysur gorfoledd o'n

plegid ni. fel y caffcch beth i



atté) yn erbyn y rhai sydd j-n

gorfoleddu yn y golwg, ac
nid yn y galôn.
13 Canys pa un bynnag ai

ammhw5"n<J > r ydyiûi i Dduw
yr ydìfm ; ai yn ein pwyll jt
ydym, i chwi yr ydym.
14 Canys y mae cariad Crist

yn ein çvTrimell ni. gan farau
honom hyn ; os bu un farw

dros bawb,' jTia meirw oedd
pawb

:

15 Ac efe a fu fanv dros
bawb, fel na byddai i'r rhai
byw fyw m\vyaúch iddynt eu
h'unaih, ond i'r hwn a fu farw
drostynt, ac a gyfodnjd.
16 Âm hynny -nyni o hyn

allan nid adwaenòm neb ÿn
01 y cnawd : ao os buom h'ef-

yd >-n adnabod Crist yn ol y
cnawd, etto yn awT nid ydym
yn ei adnabdd «/ mwj'ach.
' 17 Gan hynny od ots neb
yng >'ghrist, ma.e e/e yn
greadur newydd ; yr h'en
bethau a aethant heibio

;

wele. gwTiaetbpwyd pob peth
yn newydd.
18 A" phob peth sydd o
Dduw, yr hwn a'n cymmod-
odd ni âg ef ei hun trwy lesu
Grist, ac aroddodd i ni'wein-
idogaeth y cymmod

;

19 Sef, bod buw jTig îîghrist
yn cymmodi y b'yd âg ef ei

hun,' heb gyfrif iddynt eu
pechodau ; âc wedi gosod
ynom ni air y cjTnmod.
20 Am hyniiy yr ydjTn ni yn
genhadau' dros Grist, megis
pe bjddai Duw yn deisyf
amoch trwom ni : jr j'dyra j'n

erfj-n dros Grist, 'Cj'inmoder
chi â Duw.
•21 Canj-.s jT hwn nid adnabu
becbod, a wnaeth efe yn

II. C0RIXTHIA1D, V. VI.

bechod drosom ni ; fel y'n
gwneUd ni yn gyflawnder
Duw ynddo eí.

PENXOD VL
1 Ddarfod iddo rí ddan^os ei hun yn
ttànidoe Jh/ddlawn i Grist, tnpy ei

gynshorion, 3 a dinitceidrwydá ei

/uchtdd, i a'i ddîodde/farwch meicn
poh maih ar rystudd ac ammharch er

mtüyn yr e/eneyl; 11 am yr hon y
mae e/e yn hy/ach yn tle/aru yn e»
pliíh, am /od à galon e/ yn agored
iddyni : \3 ac y mae e/e yn disgwyl
am y cy/rytc e'ryUysearicch drach^n
oddi lorthynt hvy ; 14 gan eu han-
noç i ochdyd eymdeithas ae aji'-ndid

eüun-addolwyr, a hwythau yn deml-
auyDuwbyw.

ANINNAU, gan gj-d-

weithio, ydym yn atiol-

wg i chwi, na 'ddefbynioch
ras Duw yn ofer.

3 (Canys y mae efe yn dy-
wedj-d, Mewn amser cym-
meradwy y'th wrandewais,
ac yn nydd iachawd^TTÌaeth
y'tlì gj'nnorthwyais : wele j-n

awT yr amser cymraeradw ;

wele yn awr ddydd yr iach-
awdwriaeth.

)

3 Heb roddi dim achos
tramgwj'dd mewn dim. fel

na feier'ar y weinidogaeth

:

4 Eithr gän ein daugo.s ein
hunain ym mhob peih fel

gweinidogion Duw. mewn
amynedd mawr, mewn cys-
tuddiau, mewn angheniön,
mewn cj-fyngderau.
5 MewTí gwîalennodiaii,
mewn carcharau, mewn terf-

ysgau, mewn poeuau, mewn
gwyliadwriciethau, mewn ym-
prdiau,
6 Mewn purdeb, mewn
gw-ybodaeth, mewn hir-jTn-

aro's, mewn tiriondeb, j-n yr
Yspryd Glân, mewn c'ariad

dirag'rith.

S LX



II. CORINTH
7 Y'ngair y g^yirionedd, yn
nerth iJuw, trwj' arfau cyf-

iawnder ar ddehau ac ar
aswy,
8 Trwy barchacantimharch,
trwy anghlod a chlod ; megis
twyllwyr, ac er hy^my yn eir-

wir;
9 Megis anadnabyddus, ac

er hynny yn adnabyddus:
megis yn meirw, ac wele,
byw ydym ; megis wedi ein
ceryddu, a heb ein lladd ;

10 Megis wedi ein tristâu,

ond yn wastad yn Ilawen

;

megis yn dlodion, ond yn
cyfoethogi Ilawer ; megis heb
ddim gennym, ond etto yn
meddiaunu pob peth.
11 Ein genau ni a agorwyd
wrthych chwi, Gorinthiaid,
ein calon ni a ehangwyd.
12 Ni chyfyngw^d amoch
ynom ni, eithr cyfyngwyd
arnoch yn eich ymysgaroedd
eich hunain.
13 Ond am yr un tâl, (yr
ydwyf yn dywedyd megis
wrth fy mhlant,) ehanger
chwithau hefyd.
14 Naiauerchwi ynanghym-
harus gyd â'r rhai digred

:

canys pa gyfeillach «yi
rhwng cyfiawnder ac anghyf-
iawnder? apha gymmundeb
rhwng goleuni a thywyll-
wch?
15 A pha gj'ssondeb sydd
riiwng Crist a iìelial ? neu pa
i-an 8ydd i gredadyn gyd âg
anghredadyn ?

16 A pha gydfod sydd rhwng
teml Duw ac eilunod ? canys
teml y Duw byw ydych chwi

;

fel y dywedòdd Duw, Mi a
breswyliaf ynddynt, ac a
rodiaf yn mmynç, ac a fyddaf

lAlD, VI, VII.

yn Dduw iddynt hwy, a hwy
a fyddant yn bobl i mi.
17 herwydd paham deu-
wch allan o'u canol hwy, ac
ymddidolwch, medd yr Ar-
glwydd, ac na ohyffyrddwch
à dim aflan ; ac mi a'ch der-
byniaf chwi,
18 Ac a fyddaf yn Dad i

chwi, a chwithau a fyddwch
yn feibion ac yn ferched i mi,
medd yr Arglwydd Hollallu-

PENNOD VII.
1 y mae eft ym mheflach yn eu han-
nog i burdeb buchedd ; 2 ac i ddwÿn
y cyfryw ewytiys da tu ae atto ef, aif

tynt hn-y : 3 a rhae iddynt hwy
feddwl eifód efyn aritmeu hynny, y
mae yn dane«s pa ^ysur a etfrnmer-
odd efr yn eijlinderau, panfyne^odd

ei episíol cyntaf efynddynt, 13 a' u
earedierwydd hwynt, a'u hufudd-
dod tu ae at TituSy meeit y bottioi

efe o't bìaen am danynt hwy.

AM hynny gan fod gennym
. yr addewidion hyn, an-

wylyd, ymlanhâwn oddi wrih
bob halogrwydd cnawd ac
yspryd, gan herffeithio sanct-
éiddrwydd yn ofn Duw.
2 Derbyniwch ni. Ni
wnaethom gam i neb ; ni

lygrasom neb ; nid yspeil-

iasom neb.
3 Nid i'cÄ condemnio yr
wyf yn dywedyd : canys mi a
ddywedais o'r blaen eich bod
cliwi yn ein calonnau ni, i

farw ac i fyw gyd ä chu-i,

4 V viae hyfder fy ymad-
rodd yn fawr wrthych. Y"

mae gennyf orfoledd mawr i

o'ch plegiil chwi : yr wjf yn
llawn o ddiddanwch, \-n dra-
chyflawn o lawenydd 'yn ein
hoìl orthrymder.



II. CORINTHIAID, VII, VIII.

5 Canys wedi ein dyfod ni i

Macedonia, ni chafodd ein
cnawd ni ddim llonydd ; eithr

ym mhob peth cystuddiedig
/u'jw; oddi allan yr oedd
ymladdau, oddi fewn ofnau.
6 Eithr I)uw, yr hwn sydd
yn diddanu y rhai cystudd- i

iedig, a"n diddanodd ni wrth
j

ddyfodiad Titus. !

7 Ac nid yn unig WTth ei

ddyfüdiad ef, ondhefyd wrth
'

y diddanwch â'r hwu y di- !

ddanwyd ef ynoeh chwi, pan

herwydd paham, er
ysgTifenu o honof attoch, ni
ysgrífenais o'i blegid ef a
wnaethai y cam, nac oblegid
yr hwn a gawsai gam, ond er
mwyn bod yn eglur i chwi
ein gofal drosoch ger bran
Duw.
13 Am hynny nyni a ddi-
ddanwyd yn eich diddanwch
chwi : a mwy o lawer y iiuom
lawen am lawenydd Titus,
oblegid esmwythâu
yspr>'d ef gennych chi

fynegodd efe i ni eich awydd-
|

14 Üblegid os 'bostiais ddim
fryd chwi, eich galar chwi,
eich zêl tu ag attaf fi ; fel y
llawenheais i yn fwy.

8 Canys er i mi eich tristâu
chwi mewn llythyr, nid yw
edifar gennyf, er bod yn edi-

wrtho ef am danoch, ni'm
cywilyddiwyd : eitiir megis y
dywedasom wrthych bob dira
mewn gwirionedd, felly hef-
yd gwirionedd oedd ein bost
ni, yr hwn a fu wrth Titus.

far gennyf ; canys yr wyf yn
|

15 Ac y mae ei ymysgaroedd
gweled dristâu o'r llj-thyr

j

ef yn helaethach tu ag at-

chwi, er iwÂ oedd ond
dros amser.
9 Yn a\HT \T ydwyf yn lla-

wen, nid a'm eich tristâu
chwi, ond am eich tristâu i

edifeirwch: canys tnsr.âu a
wnaethoch yn dduwiol, fel na
chaech goiled mewn dim
oddi wrthym ni.

10 Canys duwiol dristwch
sydd yn gweithio edifeirwch
er iachawdwriaeth ni hydd
edifeirwch o honi : eithr trist-

H'ch y byd sydd yn gweithio
angau.
11 Canys wele hyn yma,

eich tristâu chwi yn dduwiol,
pa astudrwydd ei faint a
weithiodd ynoch, îe, pa am-
ddiíTyn, îe, pa sorriant, îe, pa
ofri, îe, pa awydd-fryd, ie, pa
zêl, îe, pa ddìal ! m mhob
peth y dangosasoch eich bod
yn bur yn y peth hwn.

toch, WTth goflo o hono eich
ufudd-dod chwi oll, pa fodd
trwy ofn a dychryn y derbyn-
iasoch ef.

16 Am hynny llawen wyf,
am fotl i 'mi hyder arnoch
ym mhob dim.

PE^'NOD VIII.

paíol ynghylch y peth hicn.

YR ydym ni hefyd yn
hysbysu i chwi, frodyr,

y gras Duw a roddwyd ya
eglwysi Macedonia

;

2 Ddarfod, mewn mawr



11. CORINTHIAID, VI1L
broüad cystudd, i helaeth- ; sydd dda i chw, y rhai a rag-

rwydd eu Uawenyddhwy a'u
|

ddechreuasoch, iiid yn unig
dwfn dlodi, ymhelaethu i i

wneuthur, ond hefyd ewyll-

gyfoeth eu haelioni hwy. ysio er y Uynedd.
3 Oblegid yn ol eu gallu, yr

i

11 Ac yn awr gorphenwch
wyf fi yn dyst, ac uwch law i wneuthur hefyd ; fel niegis

gallu, yr oeddynt yn ew-
j

ag yr oedd y parodrwydd
yllysgar o honynt í

ani

;

i hun-

4 Gan ddeisyfu amom trwy
lawer o ymbil, ar dderbyn o
honom ni y rhodd, a chym-
deithas gweinidogaeth y
saint.

5 A hyn a wnaethcint, nid
fel yr oeddym ni yn gobeith-
io, ond hwy a"u rhoddasant
eu hunain yn gyntaf i'r Ar-
glwydd, ac i niunau trwy ew-
yllys Duw.
6 Fel y dymunasom ni ar

Titus, megis y dechreuasai
efe o'r blaen, felly hefyd
orphen o hono yn eich plith
chwi y gras hwn hefyd.
7 Eithr fel yr ydych ym
mhob peth yn helaeth, mewn
flydd, a gair, a gwybodaeth,
a phob astudrwydd, ac yn
eich cariad tu ag attom ni

;

edrychu'ch ar fod o honoch
yn y gras hwn hefyd jai

ehelaetli.

8 Nid trwy orchym>-n yr
ydwyf yn dywedyd, ond ob-
legid diwydrwydd rhai eraiU,

a chan brofl gwirionedd eich
cariad chwi.
9 Canys chwi a adwaenoch

ras ein Harglwydd lesu
Grist, iddo ef, ac yntau yn
gyfoethog, fyned er eich
mwjn chwi yn dlawd, fel y
cyfoethogid chwi trwy ei

dlodi ef.

10 Ac yr ydwj'f yn rhoddi
cynghor yn hyn : canys hyn

rwydd meddwl o'r blaen, yn
ol yr hyn sydd gan un, y niae

yn gjTnmeradwy, nid yn ol

jT hyn nid oes ganddo.
13 Ac nidfel y byddai es-

mwythdrai eraill, a chystudd
i chwithau

;

14 Eithr o gymhwysdra : y
prjd hftra bydded eich hel-

aethrwydd ohwi yn diwaüii
eu difi^-g hwy, fel y byddo eu
helaethrwydd hythau yn
diwáUu eich difl^g chwithau

;

fel y liyddo cymhwysdra

:

15 31egi8 y niae yn ysgrifen-

edig, Yr hwn a gasglodd
lawer, nid oedd ganddo
weddill ; ac a çasglodd ychyd-
ig, nid oedd arno eisieu.

16 Eithr i Dduw y byddo y
diolch, j-r hwn a roddodd
yr un diwydrwydd trosoch
'nghalon Titus.

17 Oblegid yn wir efe a
dderbyniodd y dymuniad

;

a chan fod yn fwj- diwyd, a
aeth attoch o"i wirfodd ei

hun.
18 Ni a anfonasom hefyd
gyd âg ef y brawd, yr hwn y
mae ei glod yn yr efengjd
trwy yr holl eglwysi

;

19 Ac nid hynny yn nnig,

eithr hefyd a ddewiswyd gan
vr eglwysi i gyd-ymdaith â
hi â'r gras hwn, yr hwn a

m
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I

wasanaethir gennym er go- ;
barodrwydd eich meddwl

j

goniant i'r Arglwydd ei hun, ' chwi, yr hwn yr ydwyf yn ei

I ac i ariúygu parodrwydd eich
,
fostio wrth Macedonlaid

meddwl chwi

:

I
am danoch chwi, fod Achaia

20 Gan ochelyd hyn, rhag i wediymbarottôieryllynedd;
neb feio arnom yh yr hel- ,

a'r zêì a ddaeth oddi wrthych
aethrtt^dd yma, yr hwn a chwi a annogodd lawer ian.
wasanaëthir gennym

:

j

3 A mi a ddanfonais y brod-
21 Y rhai ydj-m yn rhag-

i

yr, fel na byddo eiu bost ni
ddarpar pethau onest, nid am danoch chwi yn ofer yn y
yn unig y'ngoiwg yr Ar- ,

rhan hon; fel, megis y dy-
glwydd, ond hefyd yng wedais, y byddoch wedi ym-

barottôi

.

4, Rhag, os y Macedoniaid a
ddeuant gyd â mi, a'ch cael
chwi \^i ammharod, bod i ni,

(ni ddywedaf, chwi,) gaei
cywilydd yn y fost hyderus
yma,
5 Mi a dybias gan hynnyyn
angenrheldiol attolygu i'r

brodjT, ar iddynt ddyfod o'i

ngolwg dynii
22 Ac ni a anfonasom gyd
â hwynt ein brawd, yr hn
a brofasom mewn llâwer o
bethau, lawer gwaith, ei fod
ef yn ddyfal, ac yn auT yn
ddyfalach o lawer, am y
mawr ymddiried y sydd gen-

nyf ynoch.
23 Os gofynir am Titus, fy
nghydymmaith yw, a chyd-
weithýdd tu ag attoch chi ; , - _ _ , _

neu am ein brodyr, cenhadau ,
hon a fyneg\í-yd : fel y byddo

yr eglwysi ydynt, a gogoniant parod megis bendith, ac nid
Crist.

1
megis o gybydd-dra.

2-í Am hynny dangoswch 6 A hyn yr wyf yn ei ddy-
iddjTit hwy hysbysnvydd o'ch wedyd^, Yt hwn sydd yn hau
cariad, ac o"n bost ninnau yn brin, a fêd hefyd j^i brin ;

arridanoc' ' ' ' '
"' '^ '" ' ' " ' ' '

e^lwysL

PENNOD IX.
le yn daneas yr achm paham
tasai efe Tttus a'i fntdyr o
er eifod yn eriylod eu parod

hyrfu i rodrfí el:

fi'dhyn megis

7 Pob un megis y mae yn
rhag-arfaethu yn ei galon,
feäy rhodded ; nid yn athrist,

neu trwy gynmiell: canys
rhoddwr llawen y mae Duw
yn ei garu.
8 Ac y mae. Duw yn abl i

beri i bob gras fod yn helaeth
^„v -— .. »>.«c.. „,.^, „y„>«.„i. tu ag attoch chi ; fel y
^'"^'"

j

byddoch chwi ym mhob peth,

CANYS tu ag at am y
j

bôb amser, a chennych bob
weinidogaetti i'r saint,

j
digonoldeb yn helaeth i bob

afraid y\v i mi ysgrifenu i gweithred dda :

attoch

:

9 (Megis \t ysgrifenwyd,
2 O herwydd mi a adwaen I Efe a wasgafodd ; rhoddodd
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i'r tlodion : ei gyflawnder ef
sydd yn aros yn dragywydd.
10 A'r hwn sydd yn rhoddi
had i'r hauwr, rhodded hefyd
fara yn ymborth, ac aml-
hâed eich had, a chwaneged
ffrwyth eich cyfiawnder ;)

11 Wedi eich cyfoethogi ym
mhob peth i bob haelioni, yr
hwn sydd yn gweithio trwom
ni ddiolch i Dduw.
12 Canys y mae gweinidog-

aeth y swydd hon, nid yn
unig yn cytìawni diffygion y
saint, ond hefyd yn ymhel-
aethu trwy anil roddi diolch
i Dduw

;

13 (jran eu bod, tnvy brofiad

y weinidogaeth lion, yn go-
goneddii Duw o herwydd
darostyngiad eich cyffes chwi
i efengyl Crist, ac o herwydd
haelioni eich cyfraniad idd-
ynt hwy, ac i bawh ;

14 A thrwy eu gweddi hwy-
thau drosoch cliwi, y rhai
ydynt yn hiraethu am danoch
chwi, am y rhagorol ras l>uw
yr hvm sydd ynoch.
1-5 Ac i Dduw y byddo y

diolch ani ei ddawn an-
nhraethol.

PENNOD X.
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wir (meddant) sydd drymion mae yr Arglwydd yn ei gan-
a chryfion ; eithr preseonol- moL
deb y oorph si/dd wan, a"r

;

jTnadrodd yn ddirmygus.
11 Y cyfryw un mëddylied

h^-n, mâi y fath ydyin ni ar
air twry lythyrau yn ab.sen-

nol, VT un" f a'h hefj-d a fydd-
wn àr weithred yn bresennol.
12 Cauys nid m ni yn

bejddio ein cystadJu, neu ein
cyfifelybu eiû hunain i rai

sÿdd 'yn eu canmol eu hun-
ain: eithr hwynt-hwy, gan ^^ ^ ^

eu mesur eu hùuain wrthynt v' nevasanaef>
eu hunain, a'a cyffelyb^i eu ' 'math «r «frfi

hunain iddynt eu hunain,
i

v.'einidogteth.

nid ydvnt vn deall. I r\ N A chyd-ddvgech

PENNOD XI.
l Oi àddirtM dras y Coritiíhiaid, y

^ntituthur ntcy B eyfrif »r iça.u..

aipostoiion nae • hono ef y mae yn
porfad, yn eibyn et' euÿäys, ei gati-

rr'a^üo» '^^l^'l-ì'fid ^
pregethií yr efeneyl yn rhad ac y»
- -' ' \ddynt hwy : i3ean ddanfot

13 Eithr "ni fostiwn ni hyd
at bethau ailan o'n mesur,
ond yn ol mesur y rheol a
rannodd Daw i ni. mesur i

gjrfaaeddyd hyd attoch chvri

hefyd.
14 Canys ni<l ^dym, megis „ ,

rkai he'b g\Th'aeddyd hyd 1 münvyn bur i Grist.

ychydig yn /</ ffol-

ineb ; ëithr hefyd "cyd-ddyg-
wch â myfì.
2 Canys eiddigus wyf trosoch
âg eiddigedd duwiol: canys
mi a'ch dyweddias chwi i ûn
gwr, i'e'rhoddi chni megü

atftoch chwi, yn ymestyn
allan ta hwnt i'n aiemr;
can\-s hyd attoch chwi hefyd
y dàethòm âg efengyl Crist:
15 Nid gau fostio hyd at
bethau allan o'k mesur, jti

ilafiir rhai eraill ; eithr gàn
obèitliio, pan gynnyddo eich
ffydd chwi, gael ynoch chwi
ei'n mawrygu yn òl ein rheoi
yn ehelaeth.
16 I bregethu \t efengyî tu
hwnt i chwi ; ac nid i fbstio

yu rheol un arall am bethau
parod eisoes.

17 Eithr yr hwTî, sydd yn
ymffrostio. mffrostied yuyr
AtçlwTd.i.'
18 Canys nid yr hwn sydd
yn ei ganmol ei hun, sydd
gi mmeradwy ; ond yr hw'n y

3 Ond y mae arnaf ofn, rhag
mewn modd yn y byd, megis
y twyllodd y sarph Efa trwy
ei cliyfrwysdra, felly bod eich
meddyliaü chwi we'di eu llyg-

ru oddi wrth y symh-wydd
sydd yng Nghrist.
4 Canys yn wir os ydyw \t
hwn sydd yn dyfod yn'pre'g-

ethu îesu arall yr "hwn ni
phregelhasom ui, neu os yd-
ych yn derbyn yspryd arall

r liwn nis dêrbyhiasoch,
neu efengyl arall >t hon ni

dderbynias'och, teg y cyd-
ddygech ág e/.

5 "Canys yr ýdwyf \ti medd-
\vl na bûm i ddi'm'yn ol iY
apostolion pennaf.

<j Ac os ydwijf hefyd yn
anghyfarwy'id ar ymadrodd.



etto nid wyf fëUy mewn
gwjbodaeth ; eithr yn eich
pUth chwl nyni a eglurhâwyd
yn hollol ym mhob dim.
7 A wneuthum i fai wrth fy

ngostwngfy hun, fel y dyrch-
efld chwi, oblegid pregethu o
honof i chwi efengyl Duw yn
rhad?
8 Eglwysi eraill a yspeiliais,

gan gymmeryd cyflog gan-
ddyrU hwy, i'ch gwadanaethu
chwi.
9 A phan oeddwTi yn bres-
ennol gyd â chwi, ac amaf
eisieu, ni ormesaia ar neb:
canys fy eisieu i a gyflawnodd
y brodyr a ddaethant o Mac-
edonia: ac ym mhob dim
y'm cedwais fy hun heb
bwyso arnoch, ac mi a ym-
gadwaf.
10 Fel y mae g%virionedd

Crist ynof, ni argaeir yr ym-
ffrost hwn yn fy erbyn
y'ngwledydd Achaia.
11 Paham ? ai am nad wyf
yn eich caru chwi ? Duw a"i

gyr.
12 Eithr yr hyn yr wyf yn ei

wneuthur, a wnaf hefyd ; fel

y torrwyf ymaith achlysur
otldi wrth y rhai sydd yn ew-
yllysio cael achlysur ; fel yn
yr hyn y maent yn ymífrost-
io, y ceir hwynt megis nin-
nau hefyd.
13 Canys y cyfrj'w gan-
apostolion gydd eithwyr
twyllodrus, wetli ymrithio yn
apostolion i Grist.

14 Ac nid rhyfedd : canys y
mae Satan yntau yn ymrithio
yn angel goleuni.
15 Gan hynny nid mawr yw,

er ymrithio ei weinidogion ef
fel gweinidoffion cyfiawnder

;

II. COEINTHIAID, XI.

y rhai y bydd eu diwedd yn
ol eu gweithredoedd.
16 Trachefn meddaí, Ka
thyhied neb fy mod i yn ffol

:

os amgen, etto derbyniweh fl

fel ffol, fel y gallwyf finnau
hefyd ymffrostio ychydig.
17 Yr hyn yr wyfyn ei ddy-
wedyd, nid ydwyf yn ei ddy-
wedyd yn ol yr Arglwydd^
eithr megis mewn ffolineb,

yn hyn o fost hyderus.
18 Gan fod llawer yn ym- I

ffrostio yn ol y cnawd, min-
'

nau a ymffrostiaf hefyd.
j

1.'» Canys yr ydych yn goddeí
ffprliaid yn llawen, gan fod
eich hwiain yn synhwyrol.
20 Canys yr ydych yn godd-

ef, os bydd un i ch caetniwo,
os bydd un i'ch llwyr-fwytta,
03 bydd un yn cymmeryd
gennych, f)s bydd un yn ym-
ddyrchafn, os bydd un yn
eich taro chwi ar eich
wyneb.
21 Am ammharch yr ydwyf
yn dywedyd, megis pe buas-
em ni weiníaid : eithr ym
mha heth bynnag y mae neb
yn hf, (mewn ffolineb yr wyí
yn dywedyd,) hf wyf finnau
hefyd.
22 Ai Hebreaid ydynt hwy ?

felly finnau: ai Israeliaid
ydynt hwy? felly finnau : ai

had Abraham ydynt hwy ?

felly finnau.
2;j Ai gweinidogion Crist

ydyjit hwy ? iyr ydyryî yn
dywedyd yn ffol,) rawy wy/
fi ; mewn blinderau yn hel-
aethach, mewn gwialennod-
iau dros fesur, mewn carch-
arau yn amlach, mewn mar-
wolaethau yn fynych.
24 Gau yr luddewon bftm-
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waith y derbyniais ddeugaiu
gwíalmnod ond un.

•25 Tair gwaith y'm curwyd
â gwîail ; unwaith y'm Dab-
yddiwyd ; teirgwa th y tor-

rodd Uong arnaf ; noswaith a
d \NTnod y bûm yn y dyfu-

26 Mewn teithiau yn fyn-
ych; ym mheryglon ihf-

ddyfroedd ; ym mherj-glon
lladron ; ym mheryglon gan
fy nghenedl /y hun; ym
mheryglon gan y cenhedl-
oedd ; ym mherjglon yn y
ddinas

;
ym mheryglon yn yr

anialwch ; ym mheryglon ar

y môr; ym mherj'glon ym
mhUth brod\T gau :

27 Mewn lîafur a Ihidded ;

mewn anhunedd yn fynych
;

mewn newyn a syched

;

mewn ymprydiau yn fnych
;

mewn anwyd a noethni.
28 Heh law y pethau gydd
yn diffwydd oddi allan, yr
ymosod yr hwn sydd aìtüt/
beunydd, y gofal dros yr holl

PENNOD XIL

finnau w'an ? pwy a dram-
gwyddir, nad wyf finnau yn
Uosgi?
30 Os rhaid ymffrostio, mi a
ymffrostiaf ani y pethau sydd
yn penhyn i'm gwendid.
31 Duw a Thail ein Har-
giwydd ni lesu Grist, yr hwn
sydd fendigedig yn oes oes-
oedd, a yr nad wyf yn dy-
wedyd celwydd.
32 Tn Dama-scus, y llywydd
dan Aretas y lirenhin a yl-
iodd ddinas y Daniasciaid,
gan ewyllysio fy nal i

:

33 A thrwy ffenestr mewn
basged y'm gollyngwyd ar

igrwyda, 20 er á /ud yn o/ai y emff
yno lawer o ddni'ç-weiLhTedwyr, ac
annhre/n eyffrediwi.

YMFFROSTIO yn ddîau
nid yw fuddiol i mi:

cauys m^iìa ddeuaf at wel-
edigaethau a datguddiedig-
aethau jt Arglwydd.
2 Mi a'adwaenwii ddyn yng
Nghrist er ys rhagor ibedair
blynedd ar ddeg, pa un ai yn
y corph, ni wn ; a'i allau o'r

corph, ni wn i : Duw a )t ;)

y cyfryw un a gipiwyd i fynu
hyd y drydedd nef.

3 Ac mi a adwaenwn y cyf-
rj'w ddyn, (pa un ai yn' y
corph, ai allan o'r corph, ni
wn i : Duw a yr ;)

4 Ei gipio ef 1 fynu i barad-
wys, ac iddo glywed geiriaw
annhraethadwy, y rliai nid
yw gyfreithlawn i ddyn eu
hadrodd.
5 Am y cyfryw un yr ym-

ffrostiaf; eithr am danaf fy
hun nid ymffrostiaf, oddi
eithr yn fy ngwendid.
6 Canys os ewyllysiaf ym-

ffrostio, ni byddaf ffol : canys
mi a ddywedaf y gwr : eithr
yr wyf yn arbed, rhag i neb
wneuthur cyfrif o honof fi

uwch law y mae yn gweled
fy mod, neu yn ei glywed
gennyf.

* Lfi

~~



7 Ac fel na'm tra-dyrcliafer

gan odidowgrwydd y dat-
guddiedigaethau, rhoddwyd
i mi swmliwl yn y cnawd,
cennad Satan, i'm cernodiO',

fel na'm tra-dyrcheüd.
8 Ara y peth hwn mi at-

tolygais i'r Ai^lwydd deir-

gwaith, ar fod iddu ymadael

9 Ac efe a ddywedodd wrth-
yf, Digon i ti fy ngras i:

canys fy nerth ia bertfeichir

mewn gwendid. Yn Uawen
iawn gan hynny yr ymfîrost-
iaf fi yn hytrach yn fy ngwen-
did, fel y preswylio nerth
Crist ynof fi.

10 Âni hynny yr wyf yn
foddlavTn mewn gwèndid,
mewn ammharch, niewn
anghenion, mewn erlidiau,

mewn cyfyngderau, er niwyn
Crist: canys pan wyf wan,
jTia yr wyf gadarn.
11 Mi a euthum y» flTol

wrth ymflfrostio; chwychwi
a'ra gyrrasoch : caoys myfi a
ddylaswn gael fy nghaamol
gennych chwi : canys ni. bftm
i ddii» yn ol i'r atjostoiion

pennaf, er uad ydwyf fi

ddini.
12 Anvyddion apostcd yn
wir a weithredwyd yn eich
plith chwi, raewn pob aroyi>-

edd, mewn arwyddiou, a
rhyfeddodau, a gweithred-
oedd nerthoL
13 Canys heth yw yr hyn y
buoch chwi yn ol am dano,
mwy na'r eglwysi eraill, oddi
eithr am na bûm i fy hun
ormesol arnoch ? maddeu-
wcii i mi hyn o gam.
14 Wele, y drydedd waith

yr wvf fi yn barod i ddyfod

II. CORINTHIAÍD, Xîl.

attocb ; ac ni byddaf orraesol
arnoch : canys nid ydwyf yn
ceisio yv eiddoch chwi, ond

ond y rhieni i'r plant.
15 A myfl yn ewyUysgar
iawn a dreuliaf, ac a ym-
drenliaf, dro» eich eneidiau
chwi, er fy mod yn eich caru
yn helaethach, ac yn cael fy

ngharu yn brinnach.
16 Eithr bid, ni phwysais i

arnoch: ond, gan fod yn gyf-

rwys, Bsi a'ch üeliais cbwi
trwy ddichell.

17 A wneutlMim i elw o
honoch chwi trwy neb o'r

rhai a ddanfonais attoch ?

18 Mi a ddeisyfais ar Titns,

a chyd âg ef mi a anfonais
frawd. A elwodd Titu« ddim
arnoch ? onid yn yr urv ys-

pryd y rhodiasom ? onid yn
yr unllwybrau?
19 Drachefn, a ydych chwi
yn tybied raai yraesgusodi yr
ydym wrthych ? ger bron
Duw yng Nghrist yr ydyn>
yn Uefaru ; a phob peth, an-
wylyd, er adeiladaeth i chwií.

20 Cans-B ofni yr wyf, rhag,
pan ddêlwyf, na'ch caíTwyf

yn gyfryw rai ag a fynnwn,
a'ni caeí innau v chwitha« yn
gyfryw ag niB- mynnecliî
rhag b»d cynhennaii., cenfig-

ennau, llidiait, ymrysonau,.
goganaii, hustyngaä, ym-
chwyddiadau, anghydfydd-
iaethau:
21 Rhag, panddelwyf dra-

chefn, fod i'm Dnw fy narost-

wng yn eich plith, ac i mi
ddwyn galar dros lawer, y
rhai a bechasant eisoes, ac

nid edifarhasant am yr aflen-
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did, a'r godtaeb, a'r anllad-

rw^dd a wnaethant.

PENNOD XIII.

5 A chan eu cynshon A^-ynt

i ìiTufi eu ffydd, 7 ae i ddiicygio ni
beiau cun ei dih/fid ef, 1 1 ÿ mae yn

hwy yn eij^edinol, a gicedd'ìo,

YDRYDEDD waith hon
yr ydwyf yn dyfod at-

toch. Y'ngenaü dau neu dri

o dystion y byddsafadwy pob
gair.

2 Rhag-fldynredais 1 chwi,
ac yr ydwyfyn rhag-ddy\Ned-
yd fel pe'bàwn yn breseniiol

yr ail waiih, ac yn absennol
yr awThon yr ydwyf yn ys-

grifenu at y "rhâi a bechasant
eisoes, ac at y lleili i gyd, os
deuaf drachefn, nad arbedaf

:

3 Gan eich bod yn ceisio

profiad o Grist, jt hwn sydd
yn llefaru ynof, ÿr hwn tu ag
attoch ch'wi nid yw wan,
eitbr sydd nerthol ynoch
chwi.
4 Canys er ei groeshoelio ef
o ran gwendid, etto b>-w ydyw
tr«y nerth Duw : canys nin-
nau hefyd ydj-m weiniaid
ynddo ef, eithr byw fyddwn
gj'd âg ef trwy nerth Duw tu
ag attoch ch\vi.

5 Profwch chwj'chwi eich
hunain, a j-dych yn y fiydd

;

holwch eich hunain. Ai nid
ydych yn eich adnabod eich
hunain, aef bod lesu Grist
ynoch, oddi eithr i chwi fod
jTi anghjTnmeradwy ?

6 Ond yr wyf yn gobeithio y

gwybyddwch nad ydym ni yn
anghymmerailwy.
. 7 Ac yr \vyt yu gweddìo ai

Dduw na wneloch chwi ddira
drwg; nidfeljTymddangos-
om ni yn gjmmeradwy, oud
fel y gwneloch chwi yr hjm
sj-dd dda, er bod o honom'ni
megis rhai anghymmeradwy.
8 Canys ni aUwn ni ddim yn
erbyn y gwirionedd, ond dros

y gwirioned'L
9 (Janys llawen ydjTU pan

fj"ddom ni yn weiniaid, a
chwithau yn" gryfion : a hyn
hefyd yr ydym yu ei ddy-
muno, sef eich perffeith-

rwydd chwi.
10 Am hynny myíì yn ab-

sennol j'dwyf j-n ysgrifenu y
pethau 'hyn, fel pau lyddwyf
bresennol nad arferwyf dost-
er, j-n ol yr awdurdod a
rodd'es jt Arglwydd i mi er
adeilad, ac nid er dinystr.

11 Bellach, frodyr, byddwch
wych. Byddwch bêrffaith,

díddaner.chwi, syniwch yrun
peíh, bj'ddwch heddychol ; a
Duw y cariad a'r heddwch a
fydd gj'd a chwi.
13 Anherchwch eich gilydd
â chusan sanctaidd. Y räae
jr holl saint yn eich annerch
chwi.
13 Gras eín Harglwj'dd lesu
Grist, a chariad 'Duw, a
chymdeithas yr Ysprj-d Glân,
a 'fyddo gyd â chwi' olL A-
men.

ir Yr ail at y Corinthiaid a
y.sgrifenwyd o Philippim Macedonia, gyd â
Thitus a Luc.
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6 y mae e/e yn rhyfeddu iddynt ei
-^ d ef a'r efengyl cyn gynted ; 8

efcnÿyl amgen na' r him a breirethai

eje. 1 1 N'ad ean ddynim y dysgodâ

efe yr efengyC, eithr gan Dduw. 13
^c y mae yn dangos pa beth ydoedd

efe cun eialw, 17 àphatetha iimaeth

efen y man wedi ei alw.

eithr trwy lesu Griât, a Duw
Dad, yr hwa a'i cyfododd ef

o feirw ;)

2 A'r brodyr oll y rhai sydd
gyd â mi, at eglwysi Galatia

:

3 Gras fyddo i ciiwi a hedd-
wch oddi wrth Dduw Dad,
a'n Harghvyild lesu Grist

;

4 Yr hwn a'i rlioddes ei hun
droa ein pechodau, fel y'n
gwaredai ni oddi wrth y byd
drwg presennol, yn ol eyllys
Duw a'n Tad ni

;

5 I'r hwn y hÿddo gogon-
iant yn oes oesoedd. Anien.
6 Y mae yn rhyfedd gennyf
eich symmud mor fuan oddi
wrth ýr hwu a'ch galwodd i

ras Crist, at efengyl arall

:

7 Yr hon nid yw arall ; ond
bod rhai yn eich trallodi

chwi, ac yn chwennych dat-
trôi efengyl Crist.

8 Eithr pe hyildai i ni, neu
i angel o'r nef, efengylu i

chwi amgen na'r hyn a ef-

eiigylasom i chwi, bydded
anathema.

) Megis y rhag-ddywedas-
m, felly yr ydwyf yr awrhon

drachefn yn dywedyd, Os ef-

engyla nebi chwi amgen na'r

hyn a dderbyniasoch, bydded
anathema.
10 Canys yr awrhon ai peri
credu dynion yr wyf, ynte
Duw? neu a ydwyf ü yn
ceisio rhyngu bodd dynion ?

canys pe rhyugwn fodd dyn-
ion etto, ni byddwn was i

Grist.

11 Eithr yr ydwyf yn hys-
bysu i chwi, frodyr, am yr
efengyl a bresgethwyd genn'yf
fl, nad yw hi ddynol.
12 Canys nid gan ddyn y

derbyniais i hi, nac y'm dysg-
wyd ; eithr trwy ddatgudd-
iad lesu Grist.

13 Canys chwi a glywsoch
fy ymarweddiad i gynt yn y
grefydd luddewig, i mi allan
o fesur erlid eglwys iWuw,
a'i hanrheithio hi

;

14 Ac i mi gynnyddu yn y
grefydd luddewig yn fwy nâ
Ilawer o'm cyfoedion yn fy

nghenedl fy hun, gan fmi yn
fwy awyddus i draddodiadau
fy nhadau.
1.5 Ond pan welodd Duw yn
dda, yr hwn a'm neillduodd
i o groth fy mani, ac a'ín

galwodd i trwy ei ras,

16 I ddatguddio ei Fab ef

ynof fi, fel y pregethwn efym
mhlith y cenhedloedd

; yn y
fan nid ymgynghorais â chig
a gwaed

:

17 Ac nid euthum yn fy ol i

Jerusalem at y rhai oedd
o'm blaen i yn apostolion ;

ond mi a euthum i Arabia, a
thrachefn y dychwelais i Da-
ma.scus.
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18 Tna ar ol tair hlynedd y j

riiag mewm un modd fy mod
deuthum yn fy ol 'i Jeru'-

i
yn rhedeg yn ofer, neu ddar-

salem i yfuweled â Phetr ; ]
fod i mi redeg.

ac a arhosai» gyd âg ef bym- I 3 Eithr Titus, yr hwn oedd
iheng niwrnoiì

\

gyd â mi, er ei fod yn Roeg-
19 Eithr neb arall o'r apos- | wr, ni chymhellwyd" chwaith

tolion nis gwelais, ond lago i enwa«du arno :

brawd yr Arglwydd. 4 A hynny o herwydd y gau-
•20 A'r pethau jt wyf yn eu

iiysgrifenu attoch, welë, ger
brou Duw, nad wyf jti dy-
wedyd celwydd.
21 Wedi tíynny y deuthum

i wledydd Sria a CiHcia

;

23 Ac yr oeddwn lieb fy
adnabod wrth fy wvneb vn
eglwysi Judea y rtíai oeiid
yng Nghrist

:

2^i Ond yn unighwy a glyw-
sent, fod yr hwn oedd gynt
yn eiii heflid ni, yr awrlìoH
yn pregethu y ffydd, yr hon
gynt a anrheithia'ai.
24 A hwy a ogoneddasant
Dduw ynof fi.

frodjT a ddygasid i mewn,
rhai' a ddaêthant i me\ni i

yspio ein rhyddid ni yr hon
sydd gennym yng Nghrist
lesu, fel y'n caethiwent

5 I ba rai nid ymroisom
trwy ddarostyngiad, na ddo
dros awr ; fel yr arhosai
gwirionedd jt efengyl gyd â
chwi
6 A chan y rhai a dybid eu
bod yn rhyw beth, (pa fath

ffijnt "oeddynt, nid yw ddim i

mi ; ni<l ÿ\v Duw yn derbyn
wyneb dyn ;| canys y rtìai

cfrifol "ui chwauegaäaut
ddim i mi

:

7 Eithr yn y gwTthwyneb,
pa bryd yr tuih

\

pan welsaut dìiarfod ymddir-
<saieK, ac i bn beth ; \ jed i mi am efengyl y dîen-
'audarTitut; 11«

j waediad, megis am e/fengyí JT
.o^ra^,aA,^íA<z«

' enwaediad i Petr :

/n credu y eànt eu i
8 (Canys yr hwTi oedd yn

Sehrút triry f^dd, ' gweithrêdu yn nerthol yn
íhredeedä; 20 acna

, PqIy i apostoliaeth yr en-
^"

I

waediatl, a nertiiol-weìthred-
' odd ynof finnau hefyd tu ag

VrXA wedi pedair blynedd
j

at y Cenhedloedd :)

X ar ddeg yr euthiun dra- 9 A phan wybu lago, a
chefn i fynu i Jerusalera gyá Cephas, ac loän. v rhai a

Bama'bai;, gan g\Tnmeryd dvbid eu bod vn goiofnau, y
Titus hefyd gyd â

•2 .\c mi a eiithum i fvnu yn
ol datguddiatl, ac a fnegais

gras a roddwyd i mi, hwy a
roíldasant i mi ac i Barnabas
ddehau-ddwylaw cymdeith-

iddynt >t efengyl jr hon yr as ; fel yr eîem ni ät y Cen-
wy-f yn ei phreg"ethu }'"m hedloedd, a hwythau at yr
mhliin y Cenhedloedd ; ond enwaediad.
o'r neilídu i'r rhai cyfrifol,

| 10 Yn unig ar fod i ni gofio
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Y tlodion
; yr hyn hefyd y

Dûm i ddiwyd i'w wneuthur.
11 A phan ddaeth Petr i

Antiochia. mi a'i gwrthwyn-
ebais yn ei wyneb, am ei fod
i'w feio.

V2 Oblegid cyn dyfod rhai
oddi wrth lago, eîe a fwytta-
odd gyd â'r Cenhedloedd

:

ond wedi iddynt ddyfod, efe
a giliodd, ac a neillduodd ei

hun oddi wrthynt, gan ofni y
rhai oedtl o"r enwaediad.
13 A'r luddewon eraiU hef-

yd a gyd-ragrithiasant âg ef

;

yn gymmairit ag y dygwyd
Barnabas hefyd i'w rhagrith
hwy.
14 Eithr pan welais i nad
oeddynt yn iawn-droedio at
wirionedd yr efengyl, mi a
ddywetlais wrth Petr yn eu
gydd hui/ oll, Os wyt ti, a
thi yn luddew, yn býw fel y
Cenhedloedd, ac nid fel yr
luddewon, paham yr wyt ti

yn cymmell y Cenhedloedd i

fyw ýn luddewaidd ?

15 Kyni, y rhai wrth natur-
iaeth ydym luddewon, ac
nid o'r Cenhedloedd yn l>ech-

aduriaid,
16 Yn gwybod nad ydys yn
cyfiawnhâu dyn trwy weith-
redoedd y ddeddf, o'nd trwy
flydd lesu Grist, ninnau hef-
yd a gredasom yng Nghrist
lesu, fel y'n cyüawnhàer
trwy ffydd Crist, ac nid trwy
weirtiredoedd y ddeddf: ob-
legid ni chyfìawnhêir un
cnawd trwy weithredoedd y
ddeddf.
17 Ac os, wrth geisio ein
cyíìawnhâu yng Nghrist, y'n
caed ninnau hefyd yn bech-
aduriaid, a ydyuj Crist am

hynny yn wejnidog pechod ?

NaattoDuw.
18 Canys os wyf fi yn adeil-

adu drachefn y pethau a
ddistrywiais, yr wyf yn fy
ngwneathur fy hun yn dros-
eddwr.
19 Canys yr wyf fi trwy y
ddeddf wedi marw i'r ddeddf,
fel y byddwn fyw i Ddnw.
20 Mi a groeshoeIiw>-d gyd
â Christ: eithr byw ydwyf;
etto nid myfi, ond Crist sydd
yn byw ynof fi : a'r hyn yr
ydwyf yr awrhon yn ei fyw
yn y cnawd, ei fyw yr yd\vyf
trwy flfydd Mab Duw, yr hwn
a'm carodd, ac a'i dodes ei

hun drosof fi.

21 Nidwyf yndirymmugras
Duw : canys os o'r ddeddf y
mae cyflawnder, yna y bu
Crist farw yn ofer.

PENNOD III.

1 ^fae r/e yn ^ofyn jm lelh a'u eyn-
hyrfodd htiy i vma(iael íPtffyád^ nc
ilynu wnh y gyfrailh. 6 Y rhai a
gredant a eyfiatpnhéir, 9 ac a /en-
dithir eyd a'e Abraham : 10 n hun
y mae efe yn ei àdimgos írwy lauer o

retymmau.

OY Galatiaid ynfyd, pwy
a'ch llygad-dynodd chwi

fel nad ufuddhâech i'r gwir-
ionedd, i ba rai o flaen eu
Uygaid y portreiadwyd lesu
Grist, wedi ei groeshoelio yn
eicb plith ?

2 Hyn yn unig a ew^llysiaf

ei ddýsgu gennych ; Ai wrth
weithredoedd y ddeddf y der-

byniasoch yr Yspryd, ynte
wrth wrandawiad ffydd ?

3 A ydych chwi mor ynfyd ?

gjwedi i ch ddechieu yn yr
Yspr>'d, a berffeithir chwi yr
awrhon yn y çnawd ?

S38
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I 4 A ddioddefasoch gym-
[

14 Fel y delai bendith Abra-
niaint ya ofer ? os i/io ofer hatn ar y CenhefUoedd, trwy

I hefyd.
;

Grist lesu ; fel y derbynieni

I

ô Yr h\vn gan hynny sydd addewid yr Yspryd trwy
I yn trefnu i chwi vr Yspryd, ffydd.

ac yn g\vneuthur gwynhiau - 15 Y brodyr, dyyredyd yr
yn eich plith, ai o «eithred-

' oedd y ddeddf, neu o wrand-
awiad ffydd y mae >

6 MegisycredoddAbraham
i Dduw, ac y cyfrifwyd iddo
yngyfìawnder.
7 Gwybyddwch felly mai y

rhai sydd o fifydd, y rhai
hynny yw plant Abraham.
8 A"'r ysgryihyr yn rhag-
weled mai trwy ffydd y niae
Duw yn cyäawnhâu y cen-

]

hedloëdd, a rag-efengylodd

wyf ar wedd ddynol ; Cyd na
byddo ond ammod dyn, wedi
y cadarnhâer, nid y\v neb yn
ei ddirymmu neu yn rhoddi
atto.

16 I Abraham y gwnaeth-
pwyd yr addewidion, ac i'w

had et Kid yw yn dywedyd,
Ac i'w hadau, megis am
lawer ; ond megis am un, Ac
i'th had di, yr hwn yw Cristu

17 A hyn yr wyf yn ei ddy-
wedyd, am yr ammod a gad-

Abraham, gan ddijwedyd, amhâwyd o'r blaen gan
: Ynot ti y bendithir yr holí

j

genheiJloedd.

I

9 Felly gan hynny, y rhai
sydd o ffydd a fendîthir gyd
âg Abraham ffydillawn.

10 Canys cynnifer ag y sydd
o weitiiredoedd y ddeddf,
dan felldith ymaent: canys
ysgrifenwyd, Alolldigedig ifio

pob un nid yw yn aros yn yr
holl bethau a ysgrifenir yn
llyfr y ddeddf, i'w gwneuth-
ur hwynt.
11 Ac na chj'fiawhhêir neb
trwy y ddeddf ger bron Duw,
eglurÿwi; oblegid, Y cyflawn
a fydd byw tnvy ffydd,

12 A'r ddeddf nid jw o
flS'dd : eithr, Y dyn a \vna y
pëthau hynny, a fydd byw
ynddynt.
13 Crist a'n UwyT-brynodd
oddi wrth felldith y ddeddf,
gan ei wneuthur yn felldith
trosom : canys y mae yn ys-
grifenedig, Melldigedi^ ÿio

pob un sydd y'nghrôg ar 1 iren

:

Dduw ng Nghrist, nad yw
y ddeddf , oedd bedwar cant
a deg ar hugain o flj'nydd-

oedd wedi, yn ei ddiryinmu, i

wneuthur vt addewidyn ofer.

18 Canys os o'r ddeddf y
muie yr etifeddiaeth, nid yio

hayach o'r addewid: ond
Duw a'i rhad-roddodd i Abra-
ham trwy addewid.
19 th gan hynny yw j
ddeddf? Oblegid troseddau
y rhoddwyd hi yn ychwaneg,
hyd oni ddelai yr had, i'r hwn
y gwTiaethid ÿr addewid ; a
ki a drefnwyd trwy angelion
yn Ilaw cyfryngwT.
20 A chyfryngwT nid yw i

un ; ond Duw sydd nn.
21 A ydyw y'ddeddf gan
hynny yn erbyn addewidion
Duw? Na atto Duw: canys
pe rhoisid deddf a allasai

fywhâu, >Ti wir o'r ddeddf y
buasai cyfiawnder.
22 Eithr cyd-gauodd yr y3-

gr> thyr boh peth dan hechód.



GALATIAID, III, IV.

. rhoddid yr addewid geleddwjT a llywodraethwyr,
trwy ffydd lesu Grist i'r rhai hyd yr araser a osodwyd gau
sydd yn credu.
23 Eithr cya dyfod ffydd,

y'n cadwyd dan y ddeddf,
wedi ein cydgau i"r ffydd, yr
hon oedd i'w datguddio.
24 Y ddeddf gan hynny
oedd ein hatliraw ni at Orist,

fel y'u cyflawnhâid trwy
ffydd.

25 Eithr wedi dyfod ffydd, ' dan y ddeddf

;

I

ytód
3 Felly ninnau hefyd, pan
oeddyra fechgyn, oeddym

j

gaethion dan wyddorion y
î

byd:
!

4 Ond pan ddaeth cyfîawn-
der yr amser, y danfonodd

I Duw ei Fah, wedi ei wneuth-
wraig, wedi ei wneuthur

ydym mwach dan
athraw.
26 Canys chwi oll ydych

blant i Dduw trwy ffydd yng
Nghrist lesu.
27 Canys cynnifer o honoch
agafedyddiwydyng Nghrist,
a wisgasoch Grist.

28 Nid oes nac luddew na
Groegwr, nid oes na chaeth
na rhydd, nid oes na gwrryw
na benyy/ : canys chwi oU un
ydych yng Nghrist lesu.
29 Ac os eiddo Crist ydych,
yna had Abrahara ydych, ac
etifeddion yn ol yr addewid.

PENNOD IV.

Ein hod ni dan y ddtddf hyd ddy.
fodiad CrisL,fely'mae yr eliferid dan
ei ymireleddvir nes ei ddyfod Cta oed:
Seilhrdarfod i Grist ein rhyddhúu
ní oddi lorfh y ddeddf: 7 nad ydym

u ae atttfTìl hwythau; 22
^aneos mai nte ibion i Abrahat
í, o* f wraig rydd.

ydgm

AHYN yr wyf yn ei ddy-
wedyd: dros gyraraaint

o amser ag y niae yr etifedd
yn fachgen, nid oesdim rhag-
or rhyngddo a gwas, er ei

fod yn Arglwydd ar y cwl)l

;

2 Éithr y mae efe dan ym-

5 Fel y prynai y rhai oedd
dan y ddeddf, fel y derbyniem
y mabwysiad.
6 Ac herwydd eich bod 3'n

feibion, yr anfonodd Duw
Yspryd ei Fabi'ch calonnau
chwi, yn Uefain, Abba, Dad.
7 Felly nid wyt ti mwy yn

was, ond yn fab ; ac os mab,
etifedd hefyd i Dduw trwy
Grist.

8 Eithr y pryd hynny, pan
oeddych heb adnabod Duw,
chwi a wasaTiaethasoch y rhai
WTth naturiaeth nid ydynt
dduwiau.
9 Ac yn awr, a chwi yn ad-
nabod Duw, ond yn hytrach
yn adnabyddus gan Dduw,
pa fodd yr ydych yn troi dra-
chefn at yregwyddorion llesg

a thlodion, y rhai yr ydych
yn chwennych drachefn o
newydd eu gwa.sanaethu ?

10 Cadw yr ydych ddiwr-
nodau, a raisoedd, ac amser-
oedd, a blynyddoedd.
11 Y niae arnaf ofn am
danoch, rhag darfod i mi
boeni ^vrthych yn ofer.

12 Byddwch fel fyfi, canys
yr wyf fi fel chwi, y brodyr,
attolwg i chwi : ni wnaethoch
i mi ddim cam.
13 A chwi a wyddoch mai



waith

Tbon

trwy weadid y
e:eng>lais i chw
gvnta£.
Ì4 A'm profedigaeth,;
oedd yn fy nghnawa, ni
ddìystýraíoch, ac ni ddirniyg-
asoch; eithr chwi a'm d'er-

byniasoch megis angel Duw,
megls Crist lesu.

15 Beth wrth hjTiny oedd
eich dedwyddwch chw

GALATIATD, IV, V.

cnawd yr oi y cnawd ; a"r hwn oedd o"r
' wraig rydd, tnsy yr addewid.

24 Yt hyn bethau ydynt
mewn alegori : canys y ihai
hyn 3rw y ddau destament;
uii yn dd'îau o fynydd Sina,
yn cenhedlu i gaethiwed, yr
hon yw Agar :

25 Canys yr Agar jma, yw
mynyddSina yn Arabia,ac y
mâe'yn cj-fatteb i'r Jerusa-

s tystio }T yryî i chwi, pe km 8t/dd yn awr: ac y mae
huasai bô~ibl, y tynnasech

I
eich llygaid, ac 'a'u rhoisech

yn gaeth, hi a'i phiant.
'26 Eithr y Jemsalem Äonno
uchod sydd ri.dd, yr hon yw

16 A euthum i gan hynny ein maiîi n'
'"

î yn elyn i chwi, \mh ddywed-
I yd i chwi y gwir ?

I

' 17 Y ma'ent }-n rhoi mawr-
! serch arnoch, ond nid yn
j
dda ; eithr chw ennych '

y
I
niaent eich cau chwi' allari,

I fel y rhoddoch fawT-serch
amy'nt hwy.
l«"Eithr da yic dwyn mawr-

eerch me\ra pelh dá
tadol, ac nid unig tra addewid.

27 Canys ysgrifenedig yw,
llawenhà, di jt ammhlänt-
ad»y, jT hon nid wyt >ti

efipilio- torr aUan aîlêfa.'yr
hon nia wyt yn esgor : canýs
i'r unig y ma'e llawer mwy o
blant nag i'r hon y mae iddi

28 A ninnau, frodyr, megis
yr oedd Isaac, ydym bLant yr

fj'ddw^f breseúnol gyd â
cliwi.

"

19 Py mhlant bychain, y
rhai yr wyf yn e'u hesgo'r
drachefn, hyd oni flurfler

Crist jTioch
;'

20 Ac mi a fynnwTi pebawn— awr gj'd â'chwi. a newidio

29 Eithr megis y prj'd hj-n-
ny, jT liwn a anyd yn oì y
cnad a erlid{ai"\T hwn 'a

anuyd yn ol jt Yspryd, íeDy
yr awrhon he"fj-d.

30 Ond beth' y mae jr ys-
grj-thjT yn ei" ddj-wedyd?" -"-- wasanaeth-

'fy Uais ; o herwydd yr y^-yí ferch a'i mab : canys ni chaiff
o honocli.

'21 Dywedwch i mi. y rhai
ydych jti chwennych bôd dan
y ddeddf. onid ýdjch chwi
jTi clj-wed y dded'df"?

j

22 Öanys y mae yn ysgrifen-
edig, fod i Abraha'm ddau
fab ; un o'r wasanaeth-ferch,

!

•

^j^ rydd.

mab y wasanaeth-ferch eti-

fedda'gyd â maby uraig rydd.
31 Feìly, froflyr, nid p"iant

i'r wasânaeih-ferch ydjm,
ond i'r un'aiff rjdd.

PENNOD T.



'GA'LATIAID, "V.

19 Y mae yn rhife ^weHhredoedd y
icnatud, 2B affnLythmi yr Yspryd,-
25 ac ÿn eu hatmog t rodio yn yr
Vipryd.

s-srhyddid â'r hwn y rhýd(
haodd Crist ni ; ac na
ddaJier chwi drachefn dan
iau caethiwed.
2 W>ele, myfi Paul wyf yn
dywedyd .wrthych, Os en-
waedir chwi, ni lesâ Crist

ddim i chwi.
3 Ac yr wyf yn tystiolaethu
drachefn i bob dyn a'r a en-
waedir, ei fod ef yn ddyled\vr
i gadw yr holl ddeddf.
4 Chwiaaethochynddifudd ..„ —
oddi wjth Grist, y rhai ydych eich gilydd.

etto? yn wir tyimwyd
ymaith dramgwydd y groes.

12 Mi a fynnwn, ie, pe tor-

rid ymaith y rhai sydd yH
aflonyddu arnoch.
13 Canjs i ryddid y'ch gal-

wyd chwi, frodyr: yn unig
nac arj&rwch y rhyddid yn
achlysur i'r cnawd, ond trwy
gariad gwasanaethwch eicli

gilydd.
14 Canys yr boll ddeddf a

gyflawnir mewn un gair, sef
yn hwn ; Câr dy gymmydog
fel ti dy hun.
15 Ond os cnoi a thraflyngcu

eich gilydd yr ydych, gwyl-
iwch na fldifethir chwi gan

ymgyfia^ynhâu ^

ddeddf: chwi a syrthiasoch
ymaith oddi wrth ras.

5 Canys nyni yn yr Yspryd
trwy ffydd ydym yn disgwyl
gobaith cyfiawnder.
6 Canys yng Kghrist lesu

ni all enaediad ddim, na
dienwaediad ; ond fifydd yn
gweithio trwy gariad.
7 Chwi.a redasoch jn dda

;

pwy a'ch rhwystrodd chwi,
fel nad ufuddhàech i'r gwir-
ionedd ?

8 Y cynghor hivn nid yw
oddi wrth yr hwn sydd yn
eich galw chwi.
9 Y mae ychydig lefain yn

lefeinio yr hoU doe.s.

10 Y mae gennyf fl hyder
am danoch yn yr Arglwydd,
na syHÌwch chwi ddim arall

:

ond y neb sydd yn eich trall-

odi a ddwg farnedigaeth,

p«7 bynnag fyddo.
11 A'myfl, frodyr, os yr en-
waediad etto yr wyf yn ei

bregethu, paham y'm her-

16 Ac yr wyf yn dywedyd,
Rhodiwch yn yr Yspryd, ac
na chyflawuwch drachwant
y cnawd.
17 Canys y mae y cnawd yn
chwennychu yn erbyn yr Ys-
pryd, a'r Yspryd yn erbyn y
cnawd : a'r rhai hyn a wrth-
wynebant eu gilydd, fel na
alloch wneuthur beth bynnag
a ewyllysioch.
18 Ond os gan yr Yspryd

y'ch arweinir, nid ydych dän
y ddeddf.
19 Hefyd amlwg yw gweith-
redoedd y cnawd ; y rhai yw,
torr-prîodas, godineb, aflen-

did, anlladniNjdd,
20 Delw-addoliaeth, swyn-

gyfaredd, casineb, cynhen-
nau, gwýnfydan, Uid, ymrys-
onau, ymbleidio, heresiau,
21 Cenfigennau, llofrudd-

iaeth, meddwdod, cyfeddach,
a chyffelyb i'r rhai hyn : am y
rhai yr wyf fl yn rhag-ddy-
wedyd wnhycli, megis a^ y
rhag-ddywedai3, na chain y
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rhai sydd yn g[wneuthur y |

4 Eithr profed pob na ej

cyfryw bethau etifeddu te>Tn-

^ Dduw.
22 Eithr ffnvyth yr Tspryd
yw, cariad, llawenydd, tang-
ii«fedd, hir-ymaros, cym-
mwynasgarwch, daiom,CFydd,
addfwynder, dirwe'

,aith ei hun ; ac yna y caiíî

orfoledd ynddo ei hun yn
unig, ac nid mewn aralL
5 Canys jwb lîn a ddwg ej

faich ei hun.
6 A chyfranned jt hwTi a
ddysgwyd yn y gair â'r hwn

23 Yn erbyn y eyûryw nid
j

sydd yn ei ddysgii, ym mhcb
, ddeddf.
24 A'r rhai sydd yn eiddo

Crist, a groeslioeíiasant y ;

cnawd, â'i wniau a'i chwant-
au. i

25 Os byw yr ydym yn yr
!

Yspryd, fhodiwn hefyd'yn jt
Ysprj'd.

;

26 Äa fyddv/n wag-ogon-
eddgar, gan yn-jannog ein
gilydd, gan mgenfigennu
wrth ein gilydd.

PENNOD VI.

y-Bi-Ai

gor/ola

peth da.

7 Nathw^llerchwi: ni wat-
worir Buw : canys beth byn-
nag a hauo dyn, hynny hefyd
a fêd efe.

8 Oblegid yr hwn sydd yn
hau Fw gnawd ei hun, ô'r

cnawd a fêd lygredigaeth

:

eithr yr hwn sjnld yn hau i'r

Y'spryd, o'r Yíîpîryd a fèd
fywyd tragywyddol.
9 Eithr yn gwneuthur da-

ioní na ddîogwn: canys yn
ei iawn bryd y luedwn, oni
ddiflfygiwn.

10 Am hynny tra jt yd}Tn
yn cael "aniser cyfaddas,
gwnawn dda i bawi), ond yn
enwedig i'r rhai sydd o deuìu

!
y ffydd.

j

11 Gwelwch cyhyd y UythjT
ì a ysgrifenais attoch â'm llaw

I

fy hun.
12 CjTinifer ag sydd yn ew-

i
yllysio ymdeccâu yn y cnawd,

;
y rhai hyn sydd ju eich cym-

I

mell i'ch en'waedu
; yn unig

,

fel aad eriidier hwy oblegid

i

croes Crist.

1
IS Canys nid yw y rhai a

j

enwaedir; eu hunain yn cadw
I
y ddeddf ; ond ewyìlysio y

; maentenwaeduarnôchchwi,

I

fei y gorfoleddont yn eich
onawd chwi.
14 Eithr na atto Duw

YBRODYR, os goddi-
weddir dyn ar ryw fai,

chwvchwi y rhai ysprydol,
adgweüriwch y cýfry un
mewn yspryd addfwynder

;

gan ày styfied dy hun, rhag
dy demtio ditliau.

2 Dygwch feichiau eich gil-

ydd, ac felly cyüawnwch gyf-

raith Crist.

3 Oblegid os tybia neb ei

fod yn rhyw beth, ac yntau
.

heb fod yn ddim, y mae efe
j

ymfîiostio ond y'nghroes ein
ynei dwyUo ei hun. Harghv\dd lesii GrLst, trwy



yr hwtt y croeshoeliwyd y
byd i mi, a niinnau i'r byd.
15 Canys yug Nghrist lesu

ni ddiclion enwaediad ddim,
na dienwaediad, ond creadur
newydd.
16 A chynnifer ag a rodiant
yn ol y rheol hon, tangnefedd
amynt a thrugaredd, ac ar
Israel Duw.

EPHESIAÎD, I.

17 O hyn allan na flined
neb fi : canys dwyn yr wyf fl

yn fy ngiiorph nodau yr Ar-
glwydd lesu.

18 Grasein Harglwydd lesu
Grist afyddo gyd â'ch yspryd
chwi, frodyr. Amen.

î At y Galatiaid yr ypgrif-

euwyd o Rufain.

EPISTOL PAUL YR APOSTOL AT YR

EPHESIAID.
PENNOD L

l Ar «l cyfimh yr Ephesiaid, 3

bwyil am em hethò!edigiietk ni, 6 <

aabwysiad trwy ras, 1 1 yr hyn
.

18 í gyjiawn w^Maeth 20 a medd-
lant hano yng\\ghri,t.

PAUL, apostol lesn Grist
ti-wy ewyllys Duw, at y

saint sydd yn Ephesns, a'r

flfyddloniaid yng Nghrist
lesu

:

Tad, a'r Arglwydd lesu
Grist.

3 Bendigedig fi/ddo Duw a
Thad ein Hargìwydd lesu
Grist, yr hwn a'n bendith-
iodd ni à phob bendith ys-

prydol yn y nefolion leoedd
yng Nghrist

:

4 Megis yr etholodd efe ni

ynddo ef cyn seiliad y byd,
fel y byddem yn sanctaidd
ac yn ddifeius ger ei fron ef
mewn cariad

:

5 Wedi iddo ein rhaglun-
iaetiiu ni i fabwysiad trwy
lesu Grist ei hnn, yn ol

boddlonrwydd ei ewyllys ef,

6 Er mawl gogoniant ei ras

ef, trwy yr hwn y gwnaetli ni

yn gymmeradwy yn yr Aii-

wylyd

:

7 Yn yr hwn y mae i ni

brynedigaeth trw^ ei waed
ef, aef maddeuant pechodau,
yn ol cyfoeth ei ras ef ;

8 Trwy yr hwn y bn efe

helaeth i ni ym mhob doeth-
ineb a deall,

9 Gwedi iddo hysbysu i ni

ddirgelwch ei ewyllys, yn ol

ei foddlonrwydd ei hun, yr
hon a arfaethasai efe ynddo
ei hun :

10 Fel y'ngoruchwyliaeth
cyfiawnder yr amseroedd, y
gallai grynliôi yngliyd yng
Nghrist yr holl betliau sydd
yn y nefoedd, ac ar y ddaear,
ynddo ef

:

11 Yn yr hwn y'n dewisw^d
hefyd, wedi ein rhaglun-
iaethu yn ol arfaeth yr liwn
sydd yn gweithio pob peth



EPHE3IA1D, I, IL

wrth gj-jighor ei ew^llys ei
|

ac argìw} ddiaeth, a phob
î hun
I 12 Fel y byddem ni er mawl
I i'w ogoniant ef, y rhai o'r

! blaen a obeitliiásom yng
îíghrist.

l:i Ynyr h^^Ti y gobeithia-goch

chwithau hefyd, wedi i chwi
glywed gair y gwirionedd,
efengyl eìchiachawdwriaeth

:

yn yr h^vn hefyd, weíii i chni
gredu, y'ch seliwyd trwy Lân
Ysprjd JT addewid

;

14 Yr hwn j"w emes ein heti-

feddiaeth ni, hyd bryniafi y
pwTcas, i fawl e"i ogoniant ef.

1.3 O herwydd hjTi minnau
hefyd, wedi'clywed eich ffydd
yn yr Arglwdd lesu, ä'ch
cariaii tu as ât vr holl saint,

16 Nid wyf yn peidio â
dîolch drosoch, gan wneuth-
ur coflfa am danoch jTi fy
ngweddiau

;

17 At i Dduw ein Har-
glwydd lesu Grist, Tad y
gogoniant, roddi i chwi Ys-
pryd doethineb a datgudd-
iad, trwy ei a<Inabod ef

:

18 Wedi goleuo Uygaid eich
meddyliau ; fel y gwj-poch
beth yw gobaith ei alwedig-
aeth ef, aphethi«fgolud go-

enw a enir, nid yn unig yn
y byd hwn, ond hefyd yn jt
hwn a ddaw

;

•22 Ac a ddarostjTigoid bob
peth dan ei draeii ef, ac a'i

rhoddes ef yn ben uwch ]aw
pob peth i'r eglwjs,
23 Yr hou yw ei'gorph ef, ei

gyflawnder ef, jt hwn sydd
yn cyflawni oll yn oll.

PENNOD II.
1 Tnrp eyfftlyìm yr hyn oeddym ni
v-rth 3 'natwiaeth á'r hyn ydym t
trtry rttSy 10 y mae yn däneos ddar'

fod rm creu ni i eithTedoedd da

;

13 a chan an hod ni weäi ein du-yn
yn aeos trwv Grist, na ddylem nifirame 11 Cenhedloedd, ae 12 estTÓn-

ìaid gynt ; ond m££is 19 eyd-ädrmss-
yddion á'r taint, ô theiäu Duir.

ACHWITHATJ a /incTia-

odd e/e, pan oeddycb
feirw mewn camweddaú a
phechodau

;

2 Yn y rhai y rhodiasoch
gynt j-n ol helynt y byd hwn,
yii ortj-wT-sog'iIyw'olfaeth jt
'awyi, jT j'spryd'sjdd yr awr-
hon yn gweithio 'ym mhlant
anufudd-dod

;

3 Y'm my^ y rhai hefyd y
bu ein hj-marweddiad ni oll

gynt,yn chwantau ein cnawd.
goniant ei etifeddiaeth ef yn gân -neuthur ewyllysiau y
y saint,

!
19 A pheth yw rhagorol

j

fawTedd ei nerth ef tu ag
attom ni y rhai myn credu,

j

>-n ol gwèithrediad' nertb ei

ga<iernid ef

;

20 Y'r hon a weithredodd efe

cnawd a'r meiidylîaú ; ac y'r

oeddym ni wnh naturiaeth
yn tilant digofaint, megis
eraill.

4 Eithr Duw, yr hwn sydd
gj-foelhog o drugaredd', o
herwTdd ei fawr gariad trwy

>-ng ì\ghrist, pan y cyfododd yrhn y caro<id efe ,

ef o feirw, ac a'i gosododd i 5 lë, 'pan oeddym feirw
eistedd ar ei ddeheulaw ei mewn camweddau, a'n cyd-
hun yn y nefolion leoe'id, fywhaodd ni gyd â Christ,
21 Goruw'ch pob tj-wjsog- (trwy ras jt yiiych yn gad-

aeth, ac awdurdod, a gallu, . wedig;)
'
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6 Ac a'n cyd-gyfododd, ac
a'figosododd t gyd-eistedd yn
y nefolion Uoedd yng Nghrist
lesu :

7 Fel y gallaiddangos yn yr
oesoedd a ddeuai, ragorol
olud ei ras ef, trwy eí gym-
mwynasgarwcli i ni yng
Nghrist lesu.

8 Canys trwy ras jt ydych
yn gadwedig, trwj- ffydd ; a
hynny nid o honoch eich
hunain : rhodd Duw ydyw:
9 Nid o weithredoedd, fel

nad ymíTrostiai neb.
10 Canys ei waith ef ydym,
wedi ein creu yng Kghrist
lesu i weithredoedd da, y
rhai a rag-<idarparodd Duw,
fel y rhodiem ni ynddynt.
11 Am hynny coflwch, a
chwi gynt yn Genhedloedd
yn y cnawd, y rhai a elwid yn
ddîenwaediad, gan yr hyn a
elwir enwaediad o waithilaw
yn y cnawd

;

12 Eich bod chw y pryd
hwnnw heb Grist, wedi eich
dieithrio oddi wrth wladwr-
iaeth Israel, ac yn estroniaid
oddi wrth aínmodau yr
addewid, heb obaith gen-
nych, ac heb Dduw yn y
byd:
13 Eithr yr awrhon j-ng

Kghrist lesu, chwychwi, y
rhai oeddych gynt ym mhetl,
a wnaethpwyd yn agos trwy
waed Crist.

14 Canys efe yw ein tang-
nefedd ni, yr hwn a wnaeth
y ddau yn un, ac a ddattotl-
odd ganol-fur y gwahaniaeth
rhyngom ni

;

15 Ac a ddirjmmodd trwy
ei gnawd ei hun y gelyniaeth,
sef deddf y gorchymynion

EPHESrAID, II, III.

mewn ordeiniadau, fel y creai

y ddau ynddo ei hun yn un
dyn newydd, gan wneuthur
heddwch

;

16 Ac fel y cymmodai y
dciau â Duw yn un corph
trwy y groes, wedi Uadd y
gelniaelh trwyddi hi.

17 Ac efe a'ddaeth, ac a
bregethodd dangnefedd i

chwi y rhai pell, ac i'r rhai

agos.
18 Oblegid trwyddo ef y mae

i ni ein dau ddyfodfa niewn
un Yspryd at y Tad.
19 Weithian gan hynny nid
ydych chwi mwyach yn ddî-

ëithriaid a dyfodiaid, ondyn
gyd-ddinasyddion â'r saint,

ac yn deulu Duw

;

20 Wedi eich goruwch-ad-
eiladu ar sail yr apostolion
a'r prophwydi, ac lesu Grist

ei hun yn ben congl-/aen

;

21 Yn >T hwn y mae yr holl

adeilad wedi ei chymmwys
gyd-gyssylltu, yn cynnyddu
yn deml sanctaidd n yr Ar-
glwydd

:

22 Yn yr hwn y'ch cyd-

adeiladwyd chwithau yn
breswylfod i Dduw trwy yr
Yspryd.

PENNOD III.

fi

-idioedigntlh y Cenhedioedd ; (

iddo tfy rhoisid o grar
"'

•haef 13 Ymae yn
tnalmfrhnontoblegidi

t/itf Wÿlmí màwr gariad Daui tu ag
attynt.

ER mwyn hyn, myfi Paul,
carcharor lesu Grîst

trosoch chwi y Cenhedloedd

:

2 Os clywsoch am oruch-



EPHESIAID, III, l\.

wjliaeth gras Duw, yr hon a 12 Yn jt hwn y mae i ni
röddw^d i mi tu ag attoch hyfdra, a' dyfodfa mewn hy-
chwi : der, trwy ei ffydd ef.

3 Mai trwy ddatguddiad yr 13 herwydd paham jt yfjî

hysbysodd éfe i mi y dirgel- yn dymimo na Iwfrhaoch
wch, (megis yr ysgrifenais o"r oblegid fy mlinderau i dros-

blaen ar ychydig driau, och, yr íiyn yw eich gogon-
4 "Wrth >T 'hyn y gellwch, iaut chwi
pan ddarìleno'ch, wybod fy 1 14 O herwydd hyn yr wyf
neall i yn nirgelwch Crist.)

]

yn ph'gu fy ngliniau at Dad
5 Yr hwn yn oesoedd eraill êin Harglwydd Tesu (jri-t,

aid eglurwy'd i feibion dyn-
^

15 O'r hwn yr enwir yr holl

ion, fel y mae yr awThon wedi ' deulu yn y uefoedd äc ar y
' ddatguddió i'w sauctaidd ddaear,

16 Ar roddi o hono ef i

chwi, yn ol c>-foeth ei ogon-
iant, fod wedi ymgadarnhâu
mewn nerth, trwy ei Yspryd
ef, yn y dyn oddi'mewn

;

17 Ar fod Crist yn trigo
trwy ffydd yn eich calonnau
chwi

;

18 Fel y galloch, wedi eich

.
gwreiddib a'ch seilio mewTi

ol" gnmmus weithrediad cariad, amgjffred gyd â'r holi
'ei allu ef. saint, beth ÿvc y lled, a'rhýd,
8 I mi, y Uai na'r lleiaf o'r a'r dyfnder, a'r uchder

;

hoU saint', y rhoddwjd y gras 19 A gwybod cariad Crist,

hwn, i efengylu yra mysg y } r hwn sydd uwch law gw^b-

apostolion a'i brophw^di trwy
yr Yspryd

;

6 Y byddai y Cenhedloedd
•n gyd-etifeddion, acyn gyd-
gorph, ac yn gyd-'gyfran-
nogion o'i addewid ef jTig

ísghrist, tnvy yr efengy^l
:'

7 I'r hon y'm gwnaed i yn
weinidog, y'n ol rhold gras

hwn a roddw^d i mi.

Cenliedloedi.1 anchwUiadw
olud Crist

;

i

9 Ac i egluro i bawh beth yio

cymdeithas y dirgelwch, yr
hwn oedd guddiedig o dd'e-

i

chreuad y byd "'

odaeth, fel y'ch cyflawnerâ
holl gyflawnder Dûw.
•20 o'nd i"r hwn a ddichon
wneuthur jti dra rhagorol, y
tu hwnt i 'Dob peth yr ydym
ni yn eu djmuno, nêu yn'eu

hwn a greodd lx)'b peth try ;
meddwl, yn ol y nerth sydd

lesu Grist

:

i yn gweithredu ynom ni,

10 Felyhj'ddai yr awrhon 21 Iddo ef j/ 6frddo y gogon-
yn hysbys i'r tywysogaethau . iant yn yr eglwys trwy Gri>t
ac i'r awdurdo'daû yn y nef-

!

lesu, drbs jt holl ge'nhedl-
oUon Uoedd, tn>y y'r eglwys,

,
aethau, hyd yn oes oesoedd.

fawr amryw 'ddoethin'eb \
Amen.

11 n ol VT arfaeth dragy- I

, ^ PENNOD IV.

wyddol vr hon a wnaeth efe ì

^^^""^ -"" ™ '""""^ w^' "^
yn'g Nghrist lesu ein Har-

|
'^li,-.Z^ A^^Ù^i^^U^:,

glwydd ni

:

| er muyn I3 adáladaeih à tgiwyt.



«'(16 chynnydd yng Nghrirt. 1 7 Y
mae yn eu galw hwynt oddi wrth
ammhurdeb y cenhedloedd, 24 itirise^o

y dyn newt/dd , 25 ac ifwrw ymaith
geiwydd, 29 ac ymadrodd Itygredig.

DErSYF gan hynny ar-

noch yr wyf fl, y carch-
aror yn yr Arglwydd, ar
rodio o honoch yn addas i'r

alwedigaeth y'ch galwyd iddi,

2 Gyd â phob gostyngeidd-
rwydd acaddfwynder.ynghyd
â hir-yniaros, gan oddef eich
gilydd mewn cariad

;

3 Gan fod yn ddyfal i gadw
undeb yr Yspryd y'nghwlwm
tangnefedd.
4 ün corph sydd, ac un
Yspryd, megis ag y'ch galwyd
yn un gobaith eich galwedig-
aeth;
5 Un Arglw^dd, un fifydd,

un bedydd,
6 ün Duw a Thad oll, yr
hwn sydd goriiwcli oll, a
thrwy oll, ac ynoch oll.

7 Eithr i hob un o honom y
rhoed gras, yn ol mesur dawn
Crist.

8 herwydd paham y mae
efe \\i dywedyd, Pan ddyrch-
afodd i"r uchelder, efe a
gaethiwodd gaethiwed, ac a
roddes roddion i ddynion.
9 (Eithr efe a ddyrchafodd,
beth yw ond darfod iddo
hefyd ddisgyn yn gyntaf i

barthau isaf y ddaear ?

10 Yr hwn a ddisgynodd,
yw yr hwn hefyd a esgynodd
goruwch yr holl nefoedd, fel

y cyflawnai bob peth.)

11 Ac efe a roddes rai yn
apostolion, a rhai yn bro-
phwydi, a rhai yn efengyl-
wyr, a rhai yn fugeiüaid ac
yn athrawon

;

- EPHESIAID, rV.

12 I berffeithio y saint, i

waith y weinidogaeth, i ad-
eilad corph Crist

:

13 Öyd oni ymgyfarfyddom
oll yn undeb öydd, a gwyb-
odaeth Mab Duw, yn wr per-
fl'aith, at fesur oedran cyf-

lawnder Crist

:

14 Fel na byddom mwyach
jii blantos, yn bwhwmman,
ac yn ein cylch-arwain â
phob awel dysgeidiaeth,
trwy hocced dynion, trwy
gyfrwysdra i gynllwyn i

dwyllo

:

15 Eithr, gan fod yn gy\vir

mewn cariad, cynnyddu o
honom iddo ef ym mhob
peth, yr hwn yw y pen, se/

Crist

:

16 O'r hwn y mae yr holl

gorph wedi ei gyd-ymgyn-
null a'i gyd-gyssylltu, trwy
bob cymmal cynhaliaeth, yn
ol y nerthoi weithrediad ym
mesur pob rhan,yn g^vneuth-
ur cynnydd y corph, i'w ad-
eiladu ei hun mewn cariad.

17 Hyn gan hynny yr wyf
yn ei ddywedyd, ac yn ei

dystiolaethu yn yr Arglwydd,
na rodioch chwi niwjach fei

y mae y Cenhedloedd eraill

ýn rhodio, yn oferedd eu
meddwl,
18 Wedi tywyllu eu deall,

wedi ymddîeithrio oddi wrth
fuchedd Ddmw, trwy yr an-
w^bodaeth sydd ynddynt,
trwy ddallineb eu calon :

19 Y rhai wedi diddarbodi,
a ymroisant i drythyllwch, i

wneuthur pob aflendid yn
unchwant.
20 Eithr chwychwi, nid felly

V dysgasoch Grist

;

'21 Os bu i chwi ci glywed



EPHESIAID. IV, V
ef, acosdysgw'ydchwynddo,

|
iol, yn maddeu

niegis y niae y gwirionedd '
''"

yn yr lesu

:

2-3 Dodi o honoch heibio, o
rau >T yniarweddiad cyntaf,
yr hen' ddyu. yr h^ra' sydd
l}"gredig yn ol y chwan'tau
twyllodrus

;

23 Ac ymadjiewyddu yn ys-
pryd eic'h meddwl

;

24 A g^wisgo y dyn. newydd,
yr hwn yn ol Duw a grewya
mewn c>-fiawnder a gwir
sancteidd'nvydd.

gilydd,

y maddeuodd l5uw er
mw-yn Crist i chwithau.

PENNOD V.
2 ^r ol cynghoTÌon cyffredinol i earu
eu eil'jdd, 3 ac i ochelyd eodìneb, 4 a
phob ajiendid, 7 oc i heidio ä cht/ttal

ddyledio!

n o-T Yt.

eirahaHT€dvl : pa fodd y
teedd ufuddhâv fwetoTf
\r earu eu eteraeedd, 32

henv\"dd paham, gan T>YDDWCH gan hynny
fwrw ymaith gelwydd, dy- J3 ddilynwjTDuw.felplant
wedwch y gwir bob un wrth ' ajawyl

;

eigymmj'dog: oblegid ael-
! 2 À rnodiwch me^vn cariad,

odaii ydym i'n giiydd. t megis y carodd Crisl ninnau,
26 Dig'iwch, ac na phech-

i
ac a'i fhoddodd ei hun dros-

27 Ac na roddwch le i ddi- I aidd.
afol.

j

3 Eithr godineb, a phob
28 Yr hwn a ladrattaodd,

j

aflendid, neu g>'bydd-dra, na
na ladratted mwyach : eithr ;

enwer chwaith yn eich plith,

yn hytrach cymmered boen, I
niegis y gweddai i saint

;

gan eithio à'i ddwylaw yr 1 4 îs a ' serthedd, nac \Tnad-
byn sydd dda ; fel byddo 1 rodd ffol, na choeg ddigrif-

ganddo beth i'w g>'frannu i'r I wch, pethau nid ydynt wedd-
bwn y mae angeu amo. us : eithr ^ti hytrach rhoddi
29 Na ddeued un ymadrodd dîolch.

llygredìg allan o'ch genau i 5 Ganys yr ydych chvfì yn
chwi, ond y cyfr>-w un ag a ' gw>'bod' hyn,' am bob put-
fyddo da i ade'iladu yn fudd-

i
teiniwT, n'eu aflan, neu gyb-

iôl, fely paro ras i'r'gwTand-
;

ydd, >t hwn sydd ddeiw-
awyr.

I

addoir, nad oes iddynt
30 Ac na thristêwch Lân etifeddiaeth vn nheyrnas

Crist a Duw.
6 Na thwTlled neb chwi â

geiriau ofer : canys oblegid y
pethau hyn y màe digofaint
Duw yn "dyfod ar blant yr
anufudd-dod.
7 Na fyddwch gan h>Tiny

g>-franno'gion â hwynt.
8 Canys yr oeddych chwi

l'spryd Duw, trwy >t h\.^
y'ch seliwyd hyd diíyd'd pryn-
edigaeth.
31 Tynner ymaith oddi
wrthych boh chwerwedd, a
Uid, "a dig, a Uefain, a chabl-
edd, gyd â phob dn'gioni

:

32 A byddwch gmmwyn-
asgar i'ch gilydd, n dostur-



gynt yn dywylîwch, ond yr

plant ý goleuni

,

9 (Canys ffrwyth yr Yspryd
aydd ym mhob daioni, a
chyfiawnder, a gwirionedd ;)

10 Gan brofl beth sydd
gymmeradwy gan yr Ar-
glwydd.
11 Ac na fydded 1 chwi gyd-

gyfeillach â gweithredoedd
anffrwythlawn y tywyllwch,
eithr yn hytrach argyhoedd-
wch hwynt.
13 Canys brwnt yw adrodd

y pethau a wneir ganddynt
hwy yn ddirgeL
13 Eithr pob peth, wedi yr
argyhoedder, a eglurir gan y
goleuni : canys beth bynnag
sydd yn egluro, goleuni yw.
14 O herwydd paham y mae

efe yn dywedyd, Defifro di >t
hwn wyt yn cysgu, a chyfod
oddi wrth y meirw ; a Christ
a oleua i tL
15 Crwelwch gan hynny pa
fodd y rhodiocli yn ddies-
geulus, nid fel annoethion,
ond fel doethion

;

16 Gan brynu yr amser,
oblegid y dyddiau sydd
ddrwg.
17 Am hynny na fyddwch
annoethion, eithr yn deall

beth yw ewyllys yr Arglwydd.
18 Ac na feddwer chwi gan
win, yn yr hyn y raae gor-
modedd: eithr Uanwer chwi
â'r Yspryd

;

19 Gan lefaru wrth eich
gilydd mewn psalmau, a
hymnau, ac odlau ysprydol

;

gan ganu a phyngcîo yn eich
calon i'r Arglwydd

:

20 Gan ddiolch yn wastad i

EPHESIAID, V.
Dduw a'r Tad am hob peth,
yn enw ein Harglwydd lesu
Grist;
21 Gan ymddarostwng î'ch

gilydd yn ofn Duw.
22 Y gwragedd, ymostyng-
wch i'ch gwr priod, megis
i'r Arglwydd.
23 Oblegid y gwr yw pen y
wraig, megis ag y mae Crist

Ín ben i'r eglwys ; ac efe yw
achawdwr y corph.
24 Ond fel y mae yr eglwys
yn ddarostyngedig i Gri.st,

felly hefyd bydded y gwragedd
i'w gwr prîod 'ym mhob
peth.
25 Y gwr, cerwch eich
gwragedd, megis ag y carodd
Cnst yr eglwys, ac a'i rhoddes
ei hun drosti

;

26 Fel y sancteiddiai efe hi,

a'i glanliâu â'r olclifa ddwfr
trwy y gair;

27 Fel y gosodai efe hi yn
ogoneddus iddo ei hun, yn
eglwys heb arni na brycheuyn
na chrycimi, na dim o'r cyf-

ryw ; ond fel y byddai yn
sanctaidd ac yn ddifeius.

28 Felly y dylai y gwr garu
eu gwragedd, megis eu cyrph
eu hunain. Yr hwn a garo
ei %\Taig, sydd yn ei garu ei

hun.
29 Canys ni chasaodd neb
erioed ei'gnawd ei hun : eithr

ei fagu a'i feitlirin y mae,
megis ag y mae yr Arglwydd
am yr eglwys

:

30 Oblegid aelodau ydym oT
gorph ef, o'i gnawd ef, ac o 1

esgyrn ef.

31 Am hynny y gâd dyn ei

dad a'i fam, ac y gln wrth
ei wraig, a hwy a fyddant ill

dau yn un cnawd.



EPHESIAI»,
32 T dirgelwch hwn sydd

|
i

vr eglwrs vr wyf fi yn dy-
wedyd.

'

33 Ònd chwithan hefyd cym-
raain un, felly cared pob un
o honoch ei wraig, fel ef ei

üunan ; a"r wraig edryched ar
iddi berohi ei gvrr.

PENNOD VI.

Dvlfdr"'pdd plani iu ae at eti

rhì'enij 5 a ewasion tu ae at eu har-

eiwydäi. 10 Mai müwrttuth yv eia

, 12 n
htfyd y

gelymm ysprydoL
oeaeth Criition, 18 a'r mo
a'r/erirhi. 21 Canmol Tychicut.

YPLAXT, ufuddhêwch
i'ch rhieni yn yr Ar-

glwydd: canys 'hyn sydd
gj-íi'awn.

2 Anrhydedda dy dad a'th

fam. (yr' hwn j-w y gorchy-
mvn cvntafmewnaddewid ;)

s'Fel'ybyddo ' '

Arglwydd, pa un bynnag ai

caeth ai rhydd fyddo.
9 A chwithau feistriaid,

gwnewch yr un pethau tu ag
attynt hwÿ, gan roddi bygwtS
heíhio: g'an wybod fod eich
Arglwydd chwi'a hwj-thau yn
y nefoedd ; ac nid oe's derbjTi
w}'neb gyd âg ef.

ÌO Heb' law hyn, fy mrodyr,
ymnerthwch yn yr Arglwydd,— âc y'nghademid'ei allu ef.

Ç^' 11 Gwisgwch hoU arfogaeth

rf.
j

Duw, fel y galloch sefjdl yn
yr

\
erbyn cynUwynion diafbl.

j

12 Oblegid nid yw ein hym-
drech ni yn erb'yn gwaed a

\
chnawd, ond yn êrbyn tywys-

;
ogaethau, yn' erbyn adûr-

i

dodau, >Ti erbyn bydol-lyw-
' iawdwyr tywj'Uwch y byd
' hwn, yn erbn drjgau ys-

prydol yn y nefohon" koedd.
13 Am hynny cymmerwch

fe! y In'dd'ech h'ir-hoedlog ar !
attoch holl arfogaeth Duw.

y ddaear. fel y gaUoch wrtnsefyll yn y
4 A chwthau dadau, na ! dydd drwg ; ac wedi gorphen
}Tnvch eich plant i d<l:g^o;

ônd maethwch hwj'nt yn
addysg ac athrawiâeth 'yr

Arglwydd.
5 Y gweision, ufuddhêwch

i'r rìuLÌ sydd arglwyddi i chu-i \

yn ol y cnawd, gyd âg ofn a
]

dychrJTi, j-n sj-mìn^-ydd eich
cälon, megis i Grist

;

pob peth, sefylL

14 Sefwc^n gan hj'nny, wedi
amgjdch-wregysu 'eictí Iwjrn-

au á gwirionêdd, a gwisgo
dwyfronneg cyflawnder

;

lö' A gwiágo'am eich traed
esgidiau parottoad efeugyl
tangnefedd

:

16 Uwch law pob dim. wedi
6 'Sìá â golwg-wasanaeth, ! cymmeryd tarian y f^dd.

fel boddlonwyr djTiion, ond I
â'r hon y gellwch ddiff<xidi

felgweisionCrist,j'ng^vneuth- í hoU biccellau tanllyd y falL

•jilj'3 Duw 6"r galon ,

7 Trwy ewyllys da j-n

gwneuthiir gwasanaeth meg-
is i"r Arglwydd, ac nid i

ddynion

:

8 Gan wybod mai pa dda-

I

17 Cymmerwch tíefyd helm
' jT iachawdwriaeth,a chledd-
Tf jT Ysprj'd, jT hwn yw gair

Duw:
18 Gan wedd'io bob amser â
phob rhyw weddi a deisj-nad



jTi yr Yspryd, a bod yn wyl-

iadwrua at hyn yma, trwy
bob dyfal-bara, a deisyfiad

dros yr hoU saint

;

19 A throsof finnau, fel y
rhodder i mi yraadrodd, trwy
agoryd fy ngenau yn hf, i

hysbysu dirgelwch yr efeng-
yi;
20 Dro9 yr hon yr wyf yn
gennad mewn cacfwyn : fel y
traethwyf yn hf am dani,
fel y pertiiyn i mi draethiL
21 Üud fel y gwypoch chwi-
thau hefyd fy helynt, beth yr
wyf yn ei wneuthur, Tychi-
CU3, y brawd anwyl a'r gwein-
idog fifyddlawn yn yr Ar-

PHILIPPIAID. I.

glwydd, a hysbysa i chwi bob

22 y r h«Ti a anfonais attoch
er mwyn hyn yma; fel y
caech wybod ein helynt ni,

ac fel y diddanai efe eich
calonnau chwi.
23 Tangnefedd i'r brodyr, a
chariad gyd â fîydd, oddi
wrth Dduw Dad, a'r Ar-
glwydd lesu Grist.

24 Gras fyddo gyil â phawb
sydd yn caru ein Harglwydd
lesu Grist mewn purdeb.
Amen.

1i At yr Ephesiaid yr ys-

grifenwyd o Rufain, gyd
â Thychtcus.

EPISTOL PAUL YR APOSTOL AT Y

PHILIPPIAID.

3 y.

PENNOD L
\ae tft yn lystiolaethu

olchfarwch i Ddùw, a'i serch tu ag
aity'nt hwuthaa, am ffrwytlíau eu

ffydd hwynt, äu cymdáthat yn ti

ddtoddefiadau tf: 9 gan weddio
btunydd, ar iddynt gynni/ddu mewn
gra). 12 y mae, yn daneoi pa
ddaioni a ddaeth i ffudd Crist triry rì

flindfrau cfyn Rhufnin : 2l ac mor
barod ydy'c efe i o^oneddu Crist, pa
U71 bynnai; ai trwy fyuiyd ai trwy
farwolaeth : 27 gan eu hannog hwy
i undcb, 28 ac ifod yn gryfion mtwn
erlid.

PA U L a Thimothëus,
gweision lesu Grist, at

yr holl saint yng Nghrist
'lesu y rhai sydd yn Philippi,

gyd â'r esgooion a'r díacon-
iaid

:

2 Gras i chwi, a thangnef-
edd, oddi wrth Dduw ein

Tad ni, a'r Arglwydd lesu
Grist.

3 I'm Duw yr ydwyf yn
dîolch ym mhob cofiEa i

danoch,
4 Bob amser ym mhob deis-

}-íìad o'r eiddof drosoch chwl
oU, gan wneutliur fy neisyfiad
gyd â llawenydd,
5 Oblegid eich cjTndeilhas
chwi yn yr efengyl, o'r dydd
cyntaf hydyr awrhon.
6 Gan fod yn hyderus yn
hvn, y bydd'i'r hwn a dtìe-

cûreuodd ynoch waith da,

ei orphen hyd ddydd lesu
Grist

:

7 Megis y mae yn iawn i mi
synied hyn am danoch oll,

am eich bo<,l gennyf yn f"

nghalon, yn gymmaint a'cl
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bod chwi oll, yn gystal yn fy
|

mhob modd, pa un bjTinag
rhwymau, agýnfy araddiffyn

I

ai mewn rhith, ai mewn
a chadamhâd yr efengj'l, yn ! gwirionedd, yr ydys j-n preg-
gj-írannogion â mi o ras. 1 ethii Crist : ac yn hj-n jt j'd-

8 Canys Duw sydd dj'st i wj'f íì j-n llawen, ie,' a llawen
mi, mo'r hiraethus wj-f am ,

fyddaf"

danoch oll jti ymysgaroedd 19 Canys mi a wn y digT^ydd
hjn i mi eGrisc.

9 A hyn yr wyf jm ei weddîo,
ar am'lhâ'u o'ch cariad chwi
etto f«yfwy me\vn gw^bod-
aeth a phob synwyr ;

10 Fel y profoch y pethan
sydd a gwahaniaeth rhj-ng-

ddynt ; fel y byddoch b'ur a
didramgwjdd hyd

'

'

"

"

Crist

;

11 edi eich cyflawni ä
ffrwj-thau cyflawnder, y rhai
sydd tnvy l'esu Grist, 'er go-
goniant a moMant i Dduw.
12 Ac mi a ewyliy.siwn i

chwi wybod, frodyr, am y
pethau 'a ddmcyddodd i mi,
ddj-fod o honj-nt yn hjtrach
er Ìlw^ddiant i'r e'fengj-l

;

13 Yn gj'mmaint a bod fy
rhwj-mau i j-ng >'ghrist yn
eglur yn jt 'holl lys, ac ym
mhob ìle arall

;

14 Ac i lawer oT brodyr vn
JT Arglwydd fj'ned jn h'ydèr-
us wrth f'y rhwj-mau i, a bod
j'n hyfach o lawer i draethu
ÿ gair j'n ddiofn.
15 Y' mae rbai yn wir yn
pregethu Crist trwj' genfigen
ac vmrvson ; a rhai hefyd o
iwj'llys'da.

16 naill sydd yn pregethu
Crist o gj-nrien, 'nid yn bur,
gan feddwl d\syn mwy o
flinder i'm rhwyrnau i

:

17 A'r lleill o gariad, gan

er iachawdwriaeth,
trwy eicli gweddi chwi, a
chynnorthwy Yspryd lesu
Grist,

20 Yn ol fy a\vydd-fryd a'm
gobaith, na'm gwarad\vj'ddir
mewn dim, eiöir mewn pob

.
hyder, fel bob amser, feUy jt

ddydd '. ahon hefyd, y mawTjgir
Crist yn fy nghorph i, pa un
bynnf^ ai tn^'y îyv>'yd, aì

trwy farwolaeth.
21 Canys bj'w i mi yio Crist,

a marw gydd elw.
23 Ac os byw fjddaf yn y
cnawd, hj-n' yio tfrwyth fy
llafur : a pha beth add'ewisaf,
nis gwn.
23 Canys y mae yn gyfj'ng
amaf o'r ddeu-^it, gan fod
gennj-f chwant i'm dattod, ac
i fod gyd â Christ ; canys
Uawer lawn gwell ydyic.

24 Eithr aros yn y cnawd
sydd fwy angenrheidiol o'ch
plegid chwi.
25 A chennj-f yr hyderhwn,

jT wj'f j'n g\vybod r arhosaf
âc y' cd-drigaf gyd â chwi
oll, er cynnydd i chwi, a
Uawenydd y ffydd

:

26 Fél y byddo eich gorfol-

edd chwi yri helaethach yng
Nghrist lesu o'm plegid i,

trwy fy nj-fodiad i drachefu
attóch.

27 Yn unig j-mddygwch yn
ybod mai er araddiffyn yr

j

addas i efengyl Crist ; fe! pa
efengj'l y'm gosodw^d. n bj-nnag a icndmjf a.i dyfod
18 Beth er hynny ? etto jrm j a'ch gweled chwi, ai bod yn



absennol, y clywyf oddi wrth
eich helyiit chwi, eieh bod
yn sefyll yn un yspryd, âg un
enaid, gau gyd-'ymdrech gyd
â ffydd yr efeugyl

;

28 Ac heb eich dychrynu
mewn un dim gan eich
gwrthwynebwyr : yr hyn idd-

ynt hwy yn wir sydd arwydd
sicr o goUedigaeth, ond i

chwi o iachawdwriaeth, a
hynny gan Dduw.
29 Canys i chwi y rhoddwyd,
bod i chwi, er Crist, nid yn
unig gredu ynddo ef. ond
.hefyd ddioddef erddo ef

;

30 Gan fod i chwi yr un
ymdrin ag a welsoch ynof fi,

ac yr awrhou a glywch ei /od
ynof fl.

PHILIPPIAID, I. II.

PENNOD II.



15 Fel y byddoch ddiargy-
hoedd a diniwed, yn blant
difeius t üduw, y'nghanol
cenhedlaeth ddrygionus
throfaus, vm mbluii y rhai

;

ydych yn disgleirió megis
golenadáu yn y byd ;

16 Tn cynnal gair y bywyd ;

gòrfoledd i mi >-n nýdd

pinLippiATD. n, m.
fllwr, ond eich cennad chwi,
a gweinidog i'm ceidiau

,

innau.
•26 Canys yr oeld efe yn
hiraelhu ara danoch oll, ac
j-n athrist iawn, oblegid i

,

chwi glywed ei fod ef yn glaf. I

27 Can'ys yn wir efe a' fu glaf
[

agos'i angau : ond Duw a i

Crist, na redais yn ofer, ac
i

drugarhaodd wrtho ef ; ac ntd
,

na chymmerais boen yn ofer.

17 le, a phe y'm hoffnTiimid
ar aberth a g^va^anaeth eich

j

flydd, llawenháu yr wyî, a
j

chyd-lawenhàu à ch\n oU. |

18 Ohlegid yr un peih hefyd
byddwch chithau lawen, a
chyd-lawenhêwch à minnau.

rtho ef yn unig, ond wrthyf
fìnnau hefyd, rhag cael 'o

honof dristch ar dristwch.
28 Yn fwy diwyd gan hynny

yr anfonais i ef. fel gwedi i

chwi ei weled ef drachefn, y
byddech chwi lawen, ac 'y

byddwn innau yn llai fy

19 Ac yr wj-f yn got>eithio i nhristwch,
yn yr Arglwydd lesu, anfon 29 Derbyniwch ef gan hyn-
Timothëus ar f\Tder attoch, ny yn yr Arglwj'dd gyd' â
'el y'm cysurer 'ìnnau hefyd, i phob Uawenydd ;'

a'r cÿfry^v
j

fved"i i mi' WTbod eich helynt
j
rai gwnewch gjírif o honynt

:

chwi.
'

J
30 Canys oblegid gwaith

20 Canys nid oes gennyf neb
|

Crist y bu efe yn agos i

o gyffelyb feddwl, yr hwii a angau, ac y bu 'diddarbod
wir-ofalä am y pethau a ; am ei einoe's, fel y cyflawnai
berthyn I chwi.

|
efe eich diflyg ch'wî o'c"

Canys pawb sydd yn
;

gwasanaeth tu ag attaf fi.

ceisio yr'eiddynt eu'hunain,
nid yr'eiddo Crist le-su.

22 Eithr y prawf o hono ef
chwi a'i gwj-ddoch, mai fel

plentyn gjd'â thad. y gwas-
anaethodd efe gyd â mj-fl yn
yr efengyl.
23 Hwn gan hynny yr ydwyf
yn gobeithio ei ddan'fon, cyn
gynted ag y gwelwyf yr hyn
a fydd i mi.
24 Ac y mae gennyf hyder
yn yr ArglwTdd y deuaf fln-

nau hefyd af fyrd'er attoch.
•25 Eit'hr mi a dybiais yn
angenrheidiol ddanfon àt-
toch Epaphroditus,fymrawd,
"'"" cyd-weithiwr, a'm cyd-

PENNOD III.

1 y mtf e/e j/n eu rhybtuidio i oohelyà

yn danfos/od tddo e//rcy oachos nag
]

idäynt htcy, í hyderu ÿ nghyjiavm- 1

y niae efi yn o ^yfri/'yn dom a'e

j

gy/aurnder ; 12 eart eydnabod ei l

ajnmherffeithrifydd ei hun yn hyn,
\

15 y maeyn eu harmoe hv'y i/od o'r i

e/; 18 aciochelydj^yrdäCriitionog-

pethan attoch, gennyf fl yn
j



wir nid yw flin, a(

y ìTuie yn ddiogel.
2 Gochelw gwn, gochel-

PHILIPPIAID. III.

chwithau au ef, gan fod wedi fy nghyd-
' ffurtìo â'i farwolaeth ef

;

U Üs mewn un modd
wch ddrwg-weithwyr, gochel-

i

gallwn gyrhaeddyd adgyfod-
wch y cyd-doriad.
3 Canys yr enwaediad ydym

ni, y rhai ydym yn gwasan-
aethu Duw yu yr yspryd, ac
În gorfoleddu yng Nghrlst
esu, ac nid yn ymddiried yn

y cnawd

:

4 Ac er bod gennyf acìws i

ymddiried, ie, yn y cnawd.
Us yw iieb arall yn tybied y
ffaü ymddiried yn y cuawd,
myfi yn fwy

:

5 Wedi enwaedu amaf yr
wythfed dydd^ genedl Isra-

el, o Iwyth JBeujaniin, yn
Hebrëwr o'r Hebreaid ; yn
ol y ddeddf, yn Phari-
sead

;

6 Yn ol zêl, yn erlid yr eg-
1h7s; yn ol y cyíìawnder
sydd yn y ddeddf, yir ddiar-
gyhoedd.
7 Eithr y pethau oedd elw i

mi, y rhai liynny a gyfrifais i

yn golled er inwyn Crist.

8 lë, yn ddîamnieu, yr wyf
hefyd yn cyfrif pob peth yn
golled o herwydd ardderch-
owgrwydd gwýbndaeth Crist

lesu fy Arglwdd : er niwyn
yr hwn y"in coUedwyd ym
mhob peth, ac yr wyf yn eu
cyfrif yn doui, fel yr ennillwyf
tírist,

9 Ac y'm cair ynddo ef heb
fy nghyflawnder fy hun, yr
hwn sydd o'r gyfraith, ond yr
hwn sydd trwy tfydd Crist,

86/ y cyfiawnder sydd o Dduw
trwy ffydd

:

10 Fel yr adnabyddwyf ef, a
grym eî adgyfodiad ef, a
chymdeitbas ei ddìoddefiad-

iad y meirw
12 Nid fel pe bawn wedi ei

gyrhaeddyd eisoes, neu fod
eisoes wedi fy mherffeithio;
eithr dilyn yr wyf, fel y gall-

w^f ymaflyd yn y peih hwn
hefyd yr ymaflwyd ynof gan
Grist lesu.
13 V brodyr, nid wyf fi yn
l)wrw ddarfod i mi gael
gafael: ond un peth, gan
anghofio y pethau sydd o'r

tu cefn, ac ymestyn at y
pethau o'r tu blaen,
i4 Yr ydwyf yn cyrchu at y
nôd, am gamp uclíel alwed-
igaeth Duw yng Nglurist
lesu.
15 Cynnifer gan hynny ag
ydym berffaith, sypiwn hyn

:

ac os ydych yn synied dim yn
amgenach, hyn hefyd a ddat-
guddia Duw i chwi.
16 Er hynny, y peth y

daethora atto, cerddwn wrth
yr un rheol, syniwu yr un
peth.
17 Byddwch ddilynwyr i mi,

früdyr, ac edrychwch ar y
rhai sydd yn rhodio felly,

megis yr ydym ni yn siampí i

chwi.
18 (Canys y mae llawer yn

rhodio, ara y rhai y dyweduis
i chvvi yn fynych, ac j'rydwyf
yr awrhon hefyd dan wjdo yn
dywedyd, «lai gelynion croes
Crist ydynt;
19 Diwedd y rhai yw distryw,
duw y rhai yw etc bol, a'u

gogoniant yn eu cywilydd, y
rhai sydd yn syniêd pethau
daearoL)

.
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20 Canys ein h>Tnarweddiad
|

gweddi ac ymbil gyd â dì-

ni svdd yn y nefoedd ; o'r lle
i

olcliganrch, gwneler eich

hefvd yr vdym vn disgwyl yr
|
deisfiadau ch.yi yn hysbys

lachawdr, jr Argl^dd I ger bron Duw.
lesu Grist

:

I 7 A thangnefedd Duw, yr
21 Yr hwii a gyfnewidia ein I hwn syd<ì uwch law pôb
corph gwael ni,"fel y gwneler ' deall, a geidw eich calonnau
ef yr un ffurf a'i gorph go- ' a'ch meddyliau yng Nghrist
goneddu3 ef, yn ol y nerthol
weithrediad trwj' }t hwn y
dichon efe. îe, ddarostwng
pob peth iddo el hun.

lesu.
8 Yn ddiweddaf, frodyr, pa
bethau bynnag sydd wir, pa

i
bethau b'ynnag si/dd onest,

I

pa bethau bynnag sÿdd gyf-

I

iawn, pa bethau bynnag sydd
__, - . bur, pa bethau bynnag si/dd
iirhonm i hawddgar, pa bethau bynnag

^r ol rhybuddim i

l/n myníd rhaeddc ^ „„.,...« "•,! **

CÿffredinollY^acyTidaÁeosnafodd gy^^ glnmoladWT.
C"n;1S^,^Vc^y4^rr'rhinwedd. ac od

od

horthi eì anshenion tf-, ag am y eras
Duw oedd y'nddytit hioy ': \9 aefelly

y mae yn diu-eddu^ gan weddio, a*u
hannereh hwy.

AM hynny, fy mrodyr anwyl
XjL a hoflf^ fy Uawenydd a"m
coron, felly s'efwch yn jt At-
glwydd, anwjlyd.
2 Yr ydwyf yn attolwg i

Euodia.s. ac yn attolwg i Syn-

rhinwedd, ac od oes dim
clod, meddyhwch am y peth-
au hyn.
9 Y rhai a ddysgasoch, ac a
dderbyniasoch, ac a glyw-
soch, ac a welsoch ynof fi, y
pethau hyn gwnewch : a Du
yr heddwch a fydd gyd â
ch\%-i.

10 Mi a lawenychais hefyd
yn yr Argíw^dd yn fa\vT,

oblegid i'ch gofal chwi am
tyche, synied yr un peth'yn

i
daníffi yrawTlion o'r diwedd

. Arglwydd.
3 Ac yr ydwyf yn dymnno
arnat t'ithau, 'îy ngwi'r gym-
mar, cymmorth y g^\Tagedd
h>Tiny y rìiai jti r efengyl a
gjd-läfuriasant â mi, ynghyd
à Chlement hefyd, a'm cÿd-
weithwyr eraiU, y rhai y tnae
eu henwau yn llyfir y bywj'd.
4 Llawenhlwch yn yr Ar-
glwj'dd yn wastad'ol : a thra-
chefn mêddaf, Llawenhêwch.

Bydded eich arafwch jni

adnewyddu ; >-n jt hyn
buoch ofahis hêfyd, ond
eisieu aniser cyfaddas oedd
arnoch.
11 Nid am fy mod yn dy-
wedyd o herwj-dd eisieu

:

canys mj-fi a ddysgais j-m
mha gyüwr bj'nnag y bydd-
wj'f, fod yn foddlawn iddo.
Ì-2 .ácmi afedraf jTBOstwng,
ac a fedraf ymhelàethu : ym
mhob lle ac' ym mhob peth

' haddysgwyd, i fod ya
hysbys i bob dyn. Y iTiae jt

;
ilawn ac i fod n newj'nog, i

Arglwj'dd j-n agos. 1 fod mewn helaethrwydd ac i

6 Xa ofêlwch am ddim :
|
fod mewn prinder.

eithr ym mhob peth mewTi l 13 Yr wsf j-n galhipobpgth
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trw)' Grist, yrhwn sydd yn fy
nerthu i.

14 Er hynny, da y gwnaeth-
och gyd-gyfrannu â'm gor-
thrj'mder L
15 A chwithau, Pliihppiaid,
hefyda wyddoch yn nechreu-
ad yr efengyl, pau euthum i

jTnaith o Macedonia, na chyf-
rannoiid un eglwys â rai o ran
rhoddi a derbyn, ond chwy-
chwi yn unig.
16 Üblegid yn Thessalonica
hefyd yr anfonasoch i mi un-
waith ac eilwaith wth fy

anghenraid.
17 Nid o herwydd fy mod i

yn ceisio rhodd: eithr yr
ydwyf yn ceisio ffrwyth yn
amlhâu erbyu eich cyfrif

chwi.
18 Ond y mae gennyf bob
peth, ac y mae gennyf hel-
aethr\v7dd: mi a gjflawn-
wyd, wèdi i mi dderbýn gan

Epaphroditus y pethau a
ddaethant oddi wrthych chwi

;

ae/ arogl peraidd, aberth
cymmeradwy, boddlawn gan
Dduw.
19 A'm Duw i a gyflawna
eich holl raid chwi yn ol ei

olud ef mewn gogoniant, yng
Nghrist lesu.
20 Ond i Dduw a'n Tad ni y
byddo gogojiiant yn oea oes-

opdd. Amen.
21 Anherchwch jt holl saint
yng Nghrist lesu. Y mae y
brodyr sydd gyd à mi yu eich
annérch.
22 Y mae y saint oll yn eich
annerch chwi, ac yn bennaf y
rhai sydd o deulu Cesar.

23 Gras ein Harglwydd lesu
Grist fgddo gyd â chwi oll

Amen.
H At y Philippiaid yr ys-

grifenwyd o Kufaih, gyd
â Epaphroditus.

EPISTOL PAUL TR APOSTOL AT T
COLOSSIAID.

PENNOD I.

1 yír o! eu/areh idJynt, v mae Paul
diolcn i Dduw am euffydd hyiy ;

ic yn cadftmhûu dÿt^eiditteth

Epaph'ras; 9 jrn ffueddi'o ym mhell-

ach ar iddynt eynnyddu mev;n ^ras

:

1 4 yn portreiadu y gteir Grist, 21 ae

yn eu hannoe hwy i dderbyn leta

Orist ; ac yn canmol ei weimdogaeth

PAUL, apostol lesu Grist
trwy ewyllys Duw, a Thi-

mothëus ein brawd,
2 At y saint a'r ffyddlawn

frodyr yng Nghrist y rhai
sydd yn Cûlossa : Grasichwi,
a thangnefedd, oddi \\Tth

Dduw ein Tad, a'r Aighy^dd
le.'^u Grist.

3 Yr ydym yn dîolch i

Dduw a Thad ein Harglwydd
lesu Gnst, gan wetldîo dros-

och chwi yn wastadoL
4 Er pan glywsom am eich

ffydd yng Nghrist lesu, ac
am y cariad gydd gennych tu
ag at yr holl saint

;

5 Er mwyn y gobaith i

ro«ldwyd i gadw i chwi yn y
nefoedd, am yr hon y cly-w-

soch o'r blaen y'ngair gwir-

ionedd yr efengyl

;

6 Yr hon sydd wedi dyfod

£56



attoch chwi, megis ag y mae
yn yr hoU fyd; ac sydd yn
dwyn ffrwyth, megis ag yn
eich plith cliwithau, er y
dydd y ch"\vsoch, ac y gvyybu-
och ras Duw mewn gwirion-
edd:
7 Megis ag y dysgasoch gan
Epaphras ein hanwyl gyd-
was, yr hwn sydd drosoch
chwi yn ffyddlawn weinidog i

Grist

;

8 Yr hwn hefyd a amlygodd
i ni eich cariàd chwi yn yr
Yspryd.
9 O herwydd hyn ninnai;

hefyd, er y dydd y clywsom,
1) id ydym yn peidio â gweddio
drosoái, a deisyf eich cyf-

lawni chwi â gwybodaeth'ei
ewyllys ef ym mhob doethin-
eb a deall ysprj'dol

;

10 Fel y rhodioch yn addas
i"r Arglwydd i bob rhyngu
bodd, gan ddwyn ffrwyth ym
mhob gweithred dda, a chy n-
nyddu y'ngwybodaeth am
Dduw

;

11 Wedi eich nerthu â phob
nerth yn ol ei gadernid go-
goneddus ef. i bob dîoddef-
garwch a hir-ymaros gyd â
llawenydd

;

12 Gan ddîolch i'r Tad, yr
hwn a'n gwnaeth ni yn gym-
mwys i gad rhan o etifedd-
iaeth y saint yn y goleuni

:

13 Yr hwn a'n gwaredodd
ni allan o feddiant y tyvvyll-

wch, ac a'n symmudodd i

deyrnas ei anwyl Fab

:

14 Yn >T hwn y mae i ni
brynedigaeth trwy ei waed
ef," s«/ maddeuant pechodau :

15 Yr hwn yw delw y Duw
anweledig, cjTitaf-anedig pob
creadur

:

COLOSSIAID, I.

16 Canys trwyddo ef y crë-
wyd pob dim aY sydd yn y
nefoedd, ac sydd ar y ddaear,
yn weledig ac yn anweledig,
pa un bynnag ai thronau, ai
arglwyddiaethau, ai tyw^sog-
aethau, ai meddiannau

; pob
dim a grëwyd trw^ddo ef, ac
erddo ef.

17 Ac y mae efe cyn ix)b
peth, ac ynddo ef y mae pob
peth yn cyd-sefyll.

18 Ac efe yw pen corph yr
eglwys : efe, yr hwn yw y
dechreuad, y cjTitaf-anedig
oddi wrth y meirw ; fel y
byddai efe yn blaenori ym
mhob peth.
19 Oblegid rhyngodd bodd

i'r Tad drigo o'bob cyflawn-
der ynddo ef

;

20 Ac, wedi iddo wneuthur
heddwch tr\vy waed ei groes
ef, trwyddo ef gymmodi pob
peth â'g ef ei hún ; tn^^ddo
ef, meddaf, pa un bjTinag ai
pethau ar y ddaear, ai pethau
yn y nefoedd.
21 A chwithau, y rhai oedd-
ych ddieithriaid, a gelynion
mewn meddwl trwy weith-
redoedd drwg, yr awThon
hefyd a gymmododd efe,

22 Y"'nghorph ei gnawd ef
trwy farwolaeth, i'ch cyflwyno
chwi yn sanctaidd, ac yn
ddifeiiís, ac yn ddîargyhoedd,
ger ei fron êf

:

23 Os ydych yn parhâu yn
y ffydd, wedi eich seilio a'ch
sicrhâu, ac heb eich symmud
oddi wrth obaith yr efengyl
yr hon a glywsoch, ac a brea
ethwyd ym mysg pob creao
ur a'r sydd dan y nef ; i'r ho
y'm gnaethpvvyd i Paul j
weinidog

:



24 Yr hwn ydwyf yn awr yn
Uawenychu yn fy nioddeflad-
au drosoi, ac yn cyflawni yr
hyn sydd yn ol o gystuddiau
Crist yn fy nghnawd i, er
mwyn ei gorph ef, yr hwn y

w

yr eglwys

:

25 I'r hon y'm gwnaeth-
pwyd i yn weinidog, yn ol

goruchwyliaeth Duw, yr hon
a roddwyd i nii tu a<j attoch
chwi, i ^flawni gair Duw

;

26 S«/ y dirgelwch oedd
guddiedig er oesoedd ac er
cenhedlaethau, ond yr awr-
hon a eglurwyd i'w saint ef

:

27 I'r rhai yr ewjUysiodd
Duw hysbysu beth yw golud
gogoniant y dirgelwch hwn
ym mhlith y Cenhedloedd,
yr hwn yw Crist ynoch chwi,
gobaith y gogoniànt

:

28 Yr hwn yr ydym ni yn ei

bregethu, gan rybuddio pob
dyn, a dysgu pob dyn ym
niiiob doethinel) ; fel y cyf-

Iwynom bob dyn yn berffaith

yng Nghrisl lesu

:

29 Am yr hyn yr ydwyf
hefyd yn llafurio, gan ym-
drechu yn ol ei weithrediad
ef, yr hwn sydd yn gweithio
ynof ü yn nerthoL

PENNOD II.

1 Y mae eft etto yn eu hannng ifod yn
dd-<anvadnl yne N^-hn,t ; 8 ac i

ochelyd philmnphnddiaeth a thra-

ddodìadau ofir, líi ae addoli an^elion,
on^ ,.™„^;,„. ., ev/raith, y rhai

yng Xghn-'

COLOSSIAID, 1, II.

tyddwed 'erfyn

(^ANYS mi a ewyllysiwn _

J chwi wybod pa faint o
ymdrech sydd arnaf er eich
mwìin chwi', a'r rhai yn Lao-
dicea, a chynnifer ag ni wel-
sant fy wyneb i yn y cnawd ;

2 Fel y cysurid eu calonnau

hwy, wedi eu cyd-gj'ssylltu

mewn cariad, ac i bob golud
sicrwydd deall, i gydnabydd-
iaeth dirgelwch Duw, a'r

Tad, aChrist;
3 Yn yr hwn y mae holl

drysorau doethineb a gw^b-
odaeth yn guddiedig.
4 A hyn yr ydw>'f yn ei ddy-
wedyd^ fel na thwyllo neb
chwi âg ymadrodd hygoeL
5 Cany3 er fy mod i yn ab-
sennol yn y cnawd, er hynny
yr ydwyf gyd â chwi yn yr
yspryd, yn llawenychu, ac yn
gweled eich trefn chwi, a
chadernid eich ffydd ýng
Nghrist.
6 Megis gan hynny y der-

byniasoch Grist lesu yr Ar-
gîwydd, fia.il rhodiwch yn-
ddo;
7 "Wedi euih gwTCÌddio a'ch
adeiladu ynddo ef, a'ch cad-
arnhâu yn y flfydd, megis
y'ch dysgwyd, gan gynnyddu
ynddi mewn diolchgarwch.
8 Edrychwch na bo neb yn
eich anrheithio trwy philoso-

phi a gwag dwyll, yn ol tra-

ddodiad dynion, yn ol eg-
wyddorion y byd, ac nid yn
ol Crist.

9 Oblegid ynddo ef y mae
hoU gyflawmder y Duwdod yn
preswylio yn gorphorol.
10 Ac yr ydych chwi wedi

eich cyflawni ynddo ef, yr
hwn yw pen pob tywysogaeth
ac awdurdod

:

11 Yu yr hwn hefyd y'ch
enwaed\vyd âg enwaediad
nid o waith Uaw, trwy ddiosg
corph pechodau y cnawd, yu
enwaediad Crist

:

12 Wedi eich cyd-gladdu âg
ef yn y bedydd, yn yr hwn

s&tí



coLossiAiD, n, in.

hefyd y'ch cyd-gA-fodwyd .

trwy ffydd gw'eithrediad
Duw, yr hwn a'i cyfododd
ef o feirw.

13 A chwithau, pan oeddych
yn feirw mewn camweddau,
'i dîenwaediad eich cnawd. a !

yn byw yn y byd, yn ymrôi i

ordeiniadau,
21 (Na chyffwrdd; ac na
archwaetha ; ac na theimla

;

23 Y rhai jdynt oll yn llyg-
!

redigaeth rth eu harfer;)
gorchymynion "

"

gyd-fywhaodd efe gvd âg ef, athrawiaethau dynion ?

gan 'faddeu i chwi' yr holl I 23 Tr hyn bethau sydd gan-
gamweddau ;

14 Gan ddiíëu ysgrifen-]aw
yr ordeiniadau, 'yr hon oedd
î'n herbyn ni, yr hon oedd
y'ngwrthwyneb i ni, ac a'i

cymmarodd hi oddi ar y
ffordd, gan ei hoelio wrth y
groes:
15 Gan yspeilio y ty\s-ysog-

aethau a'r awdur'dodau. ele
a'u harddangosodd hwy ar
g>hoedd, gan ymorfol'eddu
arnynt arni hL
15 Am hynny na famed neb
amoch chwi'am fwyd, neu
am ddìod, neu o ran dydd
gwyl, neu new^dd-loer, heu
Sabbathau

:

17 Y rhai ydynt gysgod
pethau i ddyfod ; ond y corph
sydd o Grist.

18 ^'a thwylled neb chwi am
eich gwohr, wrth ei ewyllys,
mewu gostyngeiddnvyd'd, ac
addoliad angelion, gan ruthro
i bethau nis gwelodd, wedi
ymchwyddo yn ofer gan ei

feddwl cnawdol ei hun

;

19 Ac heh grfattal y Pen,
o'r hwn y mae yr holl gorph,
trny y cymmalau a'rcyssvllt-

iadáu, yn derbyn llunia'eth,
ac wedi ei gyd-gyssylltu, yn
cynnyddu gan gj-imdd Duw.
20 Am hynny, ôs ydych
wedi meirw gyd á Christ oddi
wrth egwj-ddorion y byd, pa-
ham >T ydych, megis pettych

ddynt rith doethineb mewn
ewilys-grefydd, a gostyng-
eiddrw>'dd, a bod heb arbed
y corph, nid mewn bri i

âdigoni y cnawd.

PENNOD III.

1 y mae yn d^neos pa h y dÿlfm

per^aith^ i

A» . .

Xi. och gyd â Christ, ceis-

iwch y peth'au sydd uchod, lle

mae Crist yn eistedd ar dde-
heulaw Duw.
2 Rhoddwch eich serch ar
bethau aydd uchod, nid ar
bethau sydd ar y ddaear.
3 Canys meinv ydych, a'ch
bywyd a guddiwyd gyd â
C'hri'st yn Kuw.
4 PanymddangosoCrist ein
bywyd m, yna hefyd yr ym-
ddangoswch chwithau'gyd àg
ef mewn gogoniant.
5 Manvhôwch gan hynny
eich aelodau y rhai sydd'ar
ddaear

; god'ineb, aflendid,
gwn, drygchwant, a chyb-
ydd-dod, 'vt hon sydd eilun-
addoliaeth

:

6 achos yr hj-n bethau y
mae digofaint Duw yn djd
ar blant yr anufudd-dod :

7 Yn y rhai hefyd y rhodia,s-

I



och chwithau gyiit, pan oedd-
ych yn by v/ ynddynt.
8 Ond yr awrhon rhoddwch
chwithau ymaith yr holl beth-
au hyn ; digter, Uid, drygioni,
cabledd, serthedd, allan o'ch
genau.
9 Na ddywedwch gelwydd
wrth eich gilydd, gan ddar-
fod i chwi ddîosg yr hen
ddyn ynghyd â'i weithred-
oedd;
10 A gwisgo y newydd, yr

I

hwn a adnewyddir mewn
'i
gwybodaetb, yn ol delw yr

i
hwn a'i creodd ef

:

11 Lle nid oes na Groegwr
I

nac luddew, enwaediad na
;

dîenwaediad, Barbariad na
í Scythiad, caeth na rhydd

:

t

ond Crist sydd bob peth, ac
I ym mhob peth.

12 Am hynny, (megis ethol-
edigion l)uw, sanctaidd ac
anwyl,) gwisgwch am danoch
ymysgaroedd tnigareddau,
cymmwynasgarwch, gostyng-
eiddrwydd, addfwynder, ym-
aros;
13 Gan gyd-ddwyn â'ch gil-

ydd, a maddeu i'ch gilydd,
os bydd gan neb gweryl yn
erbyn neb : megis ag y madd-
euodd Crist i chwi, felly

gwìiewch chwithau.
14 Ac am ben hyn o!l,

gwisgwch gariad, yr hwn yw
rhwymyn perffeithrwydd.
15 A llywodraethed tang-
nefedd Duw yn eich calon-
nau, i'r hwn hefyd y'ch gal-

wyd yn un corph ; a byddwch
ddîolchgar.
16 Preswylied gair Crist yn-
och yn lielaeth ym mhob
doethineb; gan ddysgu a
rhybuddio bawb eich gilydd

COLOSSIAID, III. IV.

mewn psalmau, a hymnau,
ac odlau ysprydol, gan ganu
tnvy ras yn eich calounau i'r

Arglw^dd.
3 7 A pha beth bynnag a

wneloch, ar air neu ar weith-
red, gwnewch bob peth yn
enw yr Arglwydd lesu, gan
ddiolch i I>duw a'r Tad trwy-
ddo ef.

18 F gwragedd, ymostyng-
wch i'ch gwýr prîod, megis
y mae yn weddus yn yr Ar-
glwydd.
19 Y gwr, cerwch eich

gwragedd, ac na fyddwch
chwerwon wrthynt.
20 Y plant, ufuddhêwch Vch

rhîeni ym mhob peth : canys
hyn sydd yn rhyngu bodd i'r

Arglwydd yn dda.
21 Y tadau, na chyfifrôwch
eich plant, fel na ddigalon-
nont.
22 Y gweision, ufuddhêwch
ym rahob peth i'cmeistriaid
yn ol y cnawd ; nid â Uygad-
wasanaeth^ fel boddlonwyr
dynion, eithr mewn syml-
rwydd calon, yn ofni Duw

:

23 A pha beth bynnag a
wueloch, gwnewch o'r galon,
megis i'r Arglwydd, ac nid i

ddynion
;

24 Gan wybod mai gan yr
Arglwydd y derbyniwch dal-

edigaeth yr etifeddiaeth

:

canys yr Arglwydd Crist yr
ydych yn ei wasauaethu.
25 Ond yr hwn sydd yn
gwneuthur cam, a dderbyn
am y cam a wnaeth : ac nid
oes derbyn wyneb.

PENXOD IV.



MEISTRIAID,
gwTiewch i'c gweision

>T hyn si/dd gyflawu ac un-
iawn

;
gan wyíd fod i chwi-

thau Feiätr yn y nefoedd.
•2 Parhêwcii niewn gweddi,
gan wylied ynddi gyd â di-

ülchgarwch

COLOSSIAID, IV.

agaty rhai n i ddaethant etía i vir
\
derb^Tiiasoch orchjTnynion

;

^bodaethamGrist: 10 yn eu han-
[ ^g ja.W Cfe attOCh, derbyn-

"'
'"'t'' '•'J'',"^"!''^

"^y^
!
iwch ef ;)

FMErSTRIAID, Justus, y rhai ydj-nt o"r en-
e^Tiewch i'c eweision waediad, Y fhai hyn ^^n

unig yw fy nghyd-weithwyr i

deyrnas Dduw, y rhai a fuant
yn gysur i mi.
12 Y mae Epaphras, yr hwn
sydd o honoch, gwas Crist,

yu eich annereh, gan ym-
3 Gan weddîo hefyd drosom '• drechu yn wa-stadol drosoch
ninnau, ar i Ddu\v agori i ni mewn gweddìau, ar i chwi
ddrws jTnadrodd, i adrodd

|

sefyll yn berflfaith ac yn
dirgelwch Crist, am jt hwu gj-flawTi y'nghwbl o ewyllys
yrydwyfhefj-dmewnrhwym-

j

Duw.
au:

i
13 Canys yr ydwyf yn dj-st

4 Fel yr eglurhâ%vyf ef, : iddo, fod ganddo zèl mawr
megis y mae yn rhaid { mi « trosoch chwi, a"r rhai o Lao-
draethu. dicea. a'r rhai o Hierapolis.

5 Rhodiwch me%vn doeth- 14 Ý mae liuc y physygwT
ineb tu ag at y rhai sydd anwyl, a Demas, jTi eich
aílan, gan brynu jt amser. annerch.
6 Bÿdded eich ymadrodd

|
15 Anherchwch y brodyr

bob amser yn rasol, wedi ei 1 sÿdd yn Laodicea, a Nym-
djTnheru â halen, fel y

[

phas, "a'r eglwys sydd yu ei

gwypoch pa fodd y mae yn d ef.

rhâid i chwi aiteb i bob dyn. 16 Ac wedi darllen yr epis-

7 F\ holl helynt i a fynêga
|

tol hicn gyd â chwi, perwcli
Tjchicus i chwi, y brawd au-

|
ei ddarllen hefyd yn eglwj-s y

wÿi, a'r gweinidog ffyddlawn,
j
Laodiceaid ; a darllen hon-

ar cyd-w as yn j r Arglwydd :
;
och chwithau yr un o Lao-

8 Yr hwn a ddanfonais at- : dicea.

toch er mwyn hjTi, fel y 1 17 A dywedwch WTth Ar-
gwj-byddai eich heìynt ch\ví, ' chippus, Edrycli at y wein-
ac diddanai eich calonnau i idogaeth a dderbyniaist ya
chi

;

I

jT Aiglwjdd, ar i ii ei chyf-
9 Gj'dâg Onesimus. y ffydd-

;
lawni hl

lawn a'ranwj-J frawdj'yrhwn
|

18 Yr annerch â'm Uaw 1

sydd o honoch chwi. Hwya Paul fy hun. Coüw
'

hysbysant i chwi bob peih a
itmeiìr j'ma.
10 Y mae Aristarchus, fy
nghyd-garcharor, yn eich an-
nerc'h; a Marc, naiBarnabas
fab ei chwaer, am jt hw-n y

rhwymau. Gras fyddo gj-d â
chwl Amen.

í At y Colossiaid jt ysgrif-
jenwyd o Rufain, gyd â

Thvc>iic'aä ac <



EPISTOL CYNTAF PAUL TR APOSTOL AT Y

THESSALONÍAID.
I

PETVNOD L
I ì Pnulÿn dwyn ar ddenll i' r Thejìa.

hefyd eustal yr uedd efe yit tybicd nm
wirione'dda phurdeb eujfÿdd hwyitt,

au dychweiiad at Dduw.

PAUL, a Silfanus, a Tbi-
mothëus, at eglwys y

Thessaloniaid, yn Nuw Dad,
a'r Arglwydd lesu Grist

:

Gras i chni, a thangnefedd

,

oddi wrtli Dduw ein Tad, a'r

Ai^lwydd lesu Grist.

2 Yr ydyra yn dîolch i

Dduw yn wastâdol drosoch
chwi oll, gan wneutHur cofifa

ara danoch yn ein ^eddíau,
3 Gngofioynddibaidwaith

eich ffydd chwi, a llafur eich
cariad, ac ymarosCTCgobaiih
yn ein Harglwydd lesu Grist,

ger bron Duw a'n Tad ;

4 Gan wybod. frodyr anwyl,
eich ethoìedigaeth chwi gan
Dduw.
5 Oblegid ni bu ein hefengyl

ni tu ag attoch mewn gair yn
unig, eitlir hefyd mewn
nerth, ac yn }t Yspryd Glân,
ac mewn sicrwydd mawr

;

megis y gwyddoch chwi pa
fath rai a fuom ni yn eich
plith, er eich mwyn chwi.
6 A chwi a aethoch yn ddi-
lynwyr i ni, ac i'r Arglwydd,
wedi derbyn y gair mewn
gorthrymder mawr, gyd ä
liawenydd yr Yspryd Glàn

:

7 Hyd onìd aethoch yn
siamplau i'r rhai oll sydd yn
credu ym Macedonia' ac yn
Achaia.

8 Canys oddi wrthych chwi
y geinio'tîd gair yr A'rglwydd,
liid yn unig ym Maedonia
ac yn Acliaia, ond ym mhob
man hefyd eich dd chwi ar
Dduw a aetb ar l'ed ; fel nad
rhaid i ntddywedyd dim.
9 Ganys y 'maent hwy yn
mynegi am danom ni, pa rÿw
ddyfodiail i mewn a gawsom
ni attoch chwi, a pha fodd y
troisoch at Dduw oddi wrtb
eilunod, 1 wasanaethu y by
iol a'r gwir Dduw

;

10 Ac i ddisgwyl am ei Fab
ef o'r nefoedd, yr hwn a
gyfododd efe o feirw, sef l esu,
yr hwn a'n gwaredotid ni
'oddi wrth y digofaint sydd ar
ddyfod.

PENNOD IL
1 Pa fodd y daeth ac y prtgethwyd ^

" aphafoddfiniyl i' r Thessnloiil

achos paham y bu Paul cyhyd yn ab-
sennôî oddi wrthynt ; a p/imham yr
ydoedd eft mor e^twannog í w gweíed

CANYS chwi eich hunain
a wyddoclí, frodyr, ein

dyfodiad ni i mewn attoch,
nâd ofer fu

:

2 Eithr wedi i ni ddio<ldef
o'r blaen, a chael ammharch,
fel y gwyddoch chwi, yn
Pliifippi, ni a fuom hjf yn
ein Duw i lefaru wrthych
chwi efengyl Duw tnvy fawr
ymdrech.
3 Canys ein cynghor ni nid
oedd o Inidolíaeth, nac o
aflendid, nac mewn twyl!

:

4 Eithr megis y'n cyfrifwyd
ni gan Dduw yn addas i ym-

]



I. THESSALONIAID, II.

ni ai» >T efengyl, ; 13 Oblegid hyn yr ydym
'" '

' ninnau hefyd yn dìoich i

Dduw yn dd'ibaid, o herwydd
i chwi, 'pan dderbyniasoch air
Duw, yr hwn â glywsoch
gennym ni, ei dderbyn e/nid
/d gair dyn, eithr, fel y mae
yn wir, yn air Duw, yr hwn
hefyd sydd yn nerthol-
weiihio ynoch chwi y rhai
sydd yn credu.
14 Canys chwyehwi, frodyr,
a wnaeihpwyd 'j-n ddilynyr
' eglwysi Duw, y rhai yn

ddiried
fel.iy yr ydjTn yu Uefaru

,

megis n" rh'yngu hoiid i

ddynion, ond i Dduw, yr
hwn sydd yu proü ein calon-
nau m.
5 Oblegid ni fuom ni un am-

ser mewn yma<Jrodd gwen-
ieithus, fel ÿ gwyddoch chwi,
nac mevra rhith cybydd-dod j

Duw yn dyst

:

6 Nac yn ceisio moUant gan
ddynion, na chennych chwi,
na'chan eraiìl ; lle y' gallasem
bwyso amoch, fel "apostoiion Judea sydd yng NghrLst
Crist lesu; oblegid chwithau a
7 Eithr ni a fuom addfwyn ddìoddefasoch y pethau hyn
yn eicù mysg chwi. megis gan eich cyd-genedl, megis
maminaeth yn maethu ei liwythau gan yr luddewon

:

phlant
I

15 Y rhai a la<Jdasaut yr
8 Felly, gan eich hoffi chwi,

i
Árglwydd lesu, a"u pro-

ni a weìsom yn dda gyfrannu phwydi eu hunain, ac a'n
â chwi, nid yn unig efengyi

i
herhdiasant niunau ymaith;

Duw, ond ein heneidiau eín ac ydyní heb ryng"u bodd
hefyd, ani eich bod

yn anwyl gênnym.
9 Can'ys cóf 'yw gennych,

frodjT, ein llafur a'n Uuüded
ni; canys gan weithio nos a
dydd, fel na phwysem ar neb
o'honocii. ni a hrégethasom i

chwi efeiigyl Duw.
10 Tystion ydych chwi, a
Duw hefyd, mor sanctaidd,

gytìawn, a düargy-

Döw, ae yn erbyri pob dyn
,

16 Gan 'warafun i ni lefani
wrth y Cenhedloedd, fel yr
iachêid hwy, i gyflawni eu
pechodau hwynt yn was-
tadol : canys digofâiat Duw
a ddaeth amynt hyd yr
eithaf.

17 A ninnau, frodvr, wedi
ein gwneuthur yn aínddifaid
am danoch dros ennyd awT,

hoedd, yr ymddygasom yn i y'ngolwg, ind y'ngh'alon, a
eich mysg chwi y rhai ydych
yn credu

:

11 Megis y gA\7ddoch y
modd y buom yn eich cyng-
hori, ac yn eich cysuro, bob

fuom fwy astud i weled eich
wTueb cb'jri mewn awydd

18 Am hynny yr ewrllysias-
om ddyfod attoch •mylì 'Pau],

un o honoch, fel tad ei blant yn ddiau,) unwaith'a dwy-
ei hun, waith hefyd ; eithr Satan a'n
12 Ac yn ymbil, ar rodio o lluddiodd'ni.
honoch yn deilwng i Dduw, • 19 Canys beth yw ein go-
yrhwn a'ch galwoddchwi i'w i baith ni, neu ein llawenyOd,
aeyrnas a'i ogoniant

|
neu goron ein goríoiedd?

M6



1. THESSAIX)XIAID, III, IV.

ouid chwychwi, ger bron ein
Harglwydd lesu Grist yn ei

ddyfodiad ef ?

'ìo Canys chwychwi jvr eiu
gogoniant a'?i llawenydd nL

PENNOD III.

Paulÿntÿtt,

Timni/tèus attynt

da hwy ; 10 o thrwy
wedd'io drostyntf a dymuno cael

dyfad yn dd'io^ attynt.

AM liynny, gan na allem
. ymattal yn hy, ni a

welsom yn dda ein gädael ni

ein hunain yn Athen ;

2 Ac a ddanfouasom Timo-
thëtis, eiu brawd, a gweinidog
Duw, a'n cyd-weithiw yn
efengyl Crist, i'ch cadamhâu
chwi, ac i'ch diddanu yng-
hylch eich fifydd

;

3 Fel na chynhyrfid neb yn
y gorthrymdêrau hyn : canys
chwychwi eich hunam a
wyddoch mai i hyn y'u gosod-
wyd ni.

4 Canys yn wir pan oeddym
gyd â chwi, ni a rag-ddywed-
asom i chwi y gorthrymmid
ni ; megis y bu, ac y gwydd-
och chwi.
5 O herwydd hyn, minnau,
heb allu ymattäl yn hy, a
ddanfonais ií7aeZgwybod eich

ffydd chwi; rhag darfod i'r

temtiwr eich temtio cliwi, a
myned ein llafur ni yn ofer.

6 Eithr yr awrhon, wedi
dyfod Timotheus attom oddi
wTthych, a dywedyd i ni

newyddion da am eich flfydd

chwi a'ch cariad, a bod gen-
nych goffa da am danoni ni

yn wastadol, gan hiraethu

am ein gweled ni, megis yr

ydym ninnau am eicii çwded
chwithau

;

7 Am hynny y cawsom
gysur, frodyr, am danoch
chwi, yn ein holl orthrymder
a'n hangenoctid, trwy eich

ffydd chwi.

8 Oblegid yr awrhon byw
ydym ni, os ydych chwi yn
sefyll yn yr Arglwydd.
9 "Canys pa ddiolch a allwn

ni ei ad-dalu i Dduw am
danoch chwi, am yr holl

lawenydd â'r hwn yr ydym
ni yn llawen o'ch achos chwi
ger brou ein Duw ni,

10 Gan weddîo mwy na
mwy, nos a dydd ar pctel

gweled eich wjneb chwi, a
chyflawni diflj'gion eich ffydd
ch'wi?
11 A Duw ei hun a'n Tad ni,

a'n Harglwydd lesu Grist. a
gyfarwytido ein ffordd ni at-

tôch cliwi.

1'2 A'r Arglwydd a'ch llios-

ogo, ac a'ch chwanego ym
mhoh cariad i'ch gilydd, âc i

bawb, megis ag yr y'dym nin-
nau i chwi

:

13 1 gaílarnhau eich calon-
nau chwi yn ddiargyhoedd
mewn sancteiildrwydd ger
bron Duw a'n Tad, yn ny
fodiad ein Harglwydd lesu
Grist gyd â'i holl saint.

PENNOD IV.

1 Ymaeynea hannoe i fynrd rhag.

ddynt mefn pob mnth ar dduwtol-

deb 6 í fyto yn sauetaidd ae yn
^fiaìont èigarueu ^lydd t ìl a
thrtffy Umyddtcchf i wneutht^ "

bèrtht/n iddynt eu hur.

i> ddiweddaf. i dristdu yn
rol drot y meirtu. 15 ."

r cynphor diiceddaf htcn^

vn ei/ssuütu dosjyirth bi/r o'



I. THESSALONIAID, IV, V.
adeyjodíad, ae o ati-ddyfodiad Crut
fTjarn,

YM mhellach gan hynny,
frodyr, yr ydym yn at-

tolwg i chwi, ac yn deisyf yn
yr Arglwydd lesu, megis y
(lerbyniasoch gennym pa
fodd y dylech rodio a bodd-
loni Duw, ar i chwi gynnyddu
fwyfwy.
2 Canys chwi a wyddoch pa
orchymyniou a roddasom i

chwi trwy yr Arglwydd lesu.
3 Canys "hyn y ewyllys
Duw, sef eich sancteiddiad
chwi, ar ymgadw o honoch
rhag godinei)

:

4 Ar fedru o bob un o hon-
och feddiannu ei lestr ei

saucteiddrwydd a
pharch

;

5 Nid mewn gwn tra-

chwant, megis y Cenhedl-
oedd y rhai nid adwaenant
Dduw:

brodyr y rhai sydd trwy holl
Macedonia : ond yr ydym yn
attolwg i chwi, frodyr, gyn-
nyddu o honoch fwyfwy

;

11 A rhoddi o honocíi eich
bry'd ar fod yn Uonydd,
gwneuthur eic'h gorchwylion
eich hunain, a gweithio â'ch
dwylaw eich hunain, (megis

y gorchymynasom i chwi ;)

12 Fel y rhodioch yn wedd-
aidd tu ag at y rhai sydd oddi
allan, ac na byddo amoch
eisieu dim.
13 Ond ni ewj'llysiwn, frod-

yr, i chwi fod heb wybod am
y rhai a hunasant, na thrista-

och, megis eraiil y rhai nid
oes ganddynt obaith.
14 Canys os ydj-m yn credu

farw lesu, a'i adgyfodi ; felly

y rhai a hunasantyn yr lesu,
a ddwg Duw hefyd gÿd âg ef.

15 Canys hyn yr ydym yn ei

,
ddywedyd wrthych yngair yr

6 Na byddo i néb orthrymmu
|

Arglwydd, na bydd i ni y
thwllo ei frawd "mewn

aim: canys dìalydd yro yr
Arglwydd ar y rhai hyn oll,

megis y dywedasom i chwi
o'r blaen, ac y tystiasom.
7 Canys ni alwodd Duw nyni

i aflendid, ond i sancteidd-
rwj'dd.

8 Am hynny y neb sydd yn
dirmygu, nid îlyn y mae yn
ei ddirmygu, ond Duw, yr
hwn hefyd a roddes ei T's-

pryd Glân ynom ni.

9 Ond am"frawdgarwch, nid
rhaid i chwi ysgtifenu o
honof attoch : canys yr ydych
chwi eich hunain wedi eich
dysgu gan Dduw i garu eich
gilydd.
10 Oblegid yr ydych yn

gv\Tieuthur hyn i hawb o'r

rhai byw, y rhai a adewi'r
hyd ddyfodiad yr Arglwydd,
rag-flaenu y rhai a hunasant.
16 Oblegid yr Arglwydd ei

hun a ddisgyn o'r nefgydâ
bloedd, â llef jt arch-angel,
ac âg udgorn Duw : a'r meirw
yng Nghrist a gyfodant yn
gyntaf

:

17 Yna ninnau y rhai byw,
y rhai a adawyd, a gipir i fÿnu
gyd â hwynt yn y cymmylau,
i gyfarfod â'r Arglwydd yn
yr awjT : ac felly y bvddwn
yn wastadol gyd â'r Argìwydd.
18 Ara hynny diddenwch
eich gilydd'â'rymadroddion
hyn.

PENNOD V.
lYmatefeun myned rhaeddo, oe vn
danm.fei ô> ò/«fi, dríui; dufodìad



EITHU am yramseraua'r
prydiau, frodyr, nid rhaid

i chm ysgrifenu o honof
attoch.
2 Oblegid chwi a w^ddoch

eich hnnain yn hysbys, mai
felly y daw dydd yf Argíwydd
fel Ueidr yn y nos.

3 Canys pan ddywedant,
Tangnefedd a dìogelwch

;

yna y mae dinystr disym-
mwth yn dyfod ar eu gwarth-
af, megis g'A'ewyr esgor ar un
a fo beichiog ; ac ni ddiang-
ant hwy ddim.
4 Ond chwychwi, frodyr, nid
ydych mewn tywyliwch, fel y
goddiweddo y dyd'd hwnnw
chwi megis Ileidr.

5 Chwychwi oll. plant y gol-
euni ydych, a phlant y dydd

:

nid ydyra ni o'r uos, nac o'r

tywyllwch.
6 Am hjTiny na chysgwn,

fel rhai eraill ; eithr g\vyiiwn,
a byddwn sobr.

7 Canys y rhai a gysgant, y
no8 y cysgant; a'r rhai a
feddwant, y nos y meddwant.
8 Eithr nyni, gan ein bod

o'r dydd, byddwn sobr, wedi
ymwisgo â dwyfronneg ffydd
a chariad, ac â gobaith iach-
awdwriaeth yn lle helm.
9 Canys n'id appwyntiodd
Duw nyni i ddigofain"t, ond i

gaffael iachawdwriaeth trwy
ein Harglwydd lesu Grist,
10 Yr hvm a fu farw dros-
im ; fel pa un bynnag a
wnelom ai gwylied ai cysgu,
y byddora fyw gyd âg ef.

11 O herwydd paham cyng-
horwch eich gilydd, ac ad-

I. THESSALONIATD, V.
eiledwch bob un eich gil-

2a ac /eUÿ yn y^^^ megis ag yr ydych yn
gwaeuihur.
13 Acyr ydym yn attolwg i

chwi, fíodyr, adnabod y rhai
sydd yn Hafurio yn eich mysg,
ac yn eich llywo<lraethu chwi
yn yr Arglwydd, ac yn eich
rhybuddio

;

13 A gwneuthur cyfrif mawr
o honynt mewn •cariad, er
mwyn eu gwaith. Byddwch
dangnefeddus yn eich plith
eich hunain.
14 Ond yr ydym yn deisyf
arnoch, frodyr, rhybuddiwch
y rhai afreolus, diddenwch y
gwan eu aieddwl. cynheiiwch
y gweiniaid, byddwch yraar-
hous wrth bawb.
15 Gwelwch na thalo neb
ddrwg dros ddrwg i neb

:

eithr yn WA.stadol dilynwch
yr hyn sydd dda, tu ag at

eich gilydd, a thu ag at
bawb.
16 Byddwch lawen yn was-

tadol.

17 Gweddìwoh yn ddibaid.
18 Yra mhoh dira dinlch-
wch: canys hyn yw ewyllys
Duw yng Nghrist lesu tu ag
attoch chwi.
19 Na ddiffoddwch yr Ys-

pryd.
20 Na ddirmygwch bro-
phwydoliaethau.
21 Profwch boh peth: del-

iwch yr hyn sydd dda.
22 Ymgedwch rhag pob

rhith drygioni.

23 A gwir Dduw y tangnef-
edd a'ch sancteiddio yn gwbl
oU : a chadwer eich yspryd
oll, a'ch enaid, a'ch corjih,

yn ddiargyhoeddyn nyfodiad
ein Harglw)'dd lesu Griat.



24 Ffyddlawa yw yr hwn
a'ch gahvodd, yr hwn hefyd
a'i gwna.
25 frodjT, gweddiwch

IL THESSALONIAID, L

26 Anherchwch yr holl
frodyr â chiisan sancteiddiol.

27 Yr ydwyf yn eich tyng-
hedu yn jr Arglwydd, ar

ddarilen y llythyr hwn i'i

holl frodyr sanctaidd.
28 Gras ein Harglwydd Tesu
Grist fi/ddo gyd à chwL A-
men.

í Y cyataf at y Thessa-
loniaid a y.sgrifeuwyd o
Athen.

(

AIL EPISTOL PAUL YR APOSTOL AT Y
THESSALONIAID.

PENNOD I.

l Y mae -Paid yn hysbysu iddysit

ddäed yr oedd efe yn meddwl am eu

ffydd, o'î, canad, a'« hamynedd
hicynt ; 1 1 o chyd á hynny yn. çosod

Uauero resymmauar latar, i" w eysuro

hvy mewn erhd ; a' r pennaf o' r rhai

hyn a gi/mmerir eddt wríA gufieíwn

PAÜL, a Silfanus, a Thi-
mothëus, at eglwys y

Thessaloniaid, yn IS'uw ein
Tad, a'r Arglwydd lesu
Grist

:

2 Gras i chwi, a thangnef-
edd, oddi wrth Dduw ein
Tad ni, a'r Arghvydd lesu
Grist.

3 Diolch a ddylem i Dduw
yn wastadol dro.soch, frodyr,
fel y mae yn addas, oblegid
bod eich ffydd chwi yn mawr
gynnyddu, a chariad pob un
o honoch oU tu ag at eich
gilydd yn ychwanegu

:

4 Hyd onid ydym ni ein
hunain yn gorfoleddu ynoch
ciiwi yn eglwysi Dmv, o her-
wydd eich amynedd chwi a'ch
ffydd yn eich hoU erUdiau a'r

gorthrymderau yr ydych yn
eu goddef

:

5 Yr hyn S'jdd argoel goleu

o gyfiawn farn Duw, fel y'ch
cyfrifer yn deilwng i deyrnas
Dduw, er mwyn yr hon yr
ydych hefyd yn goddef.
6 Canys cyüawn î/w ger bron
Duw, dalu C3«tudd i'r rhai !

sydd yn eich cystuddio chwi ;
]

7 Ac i chwithau, y rhai a
i

gystuddir, esmwythdra gyd â
i

ni, yn ymddangosiad yr Ar- i

glwydd lesu o'r nef, gyd â'i
j

angelion nerthol,
;

8 A thân fSamlIyd. gan !

roddi dîal i'r sawl nid ad-
waenant Dduw, ac nid ydynt
yn ufuddháu i efengyl ein
Harglwydd lesu Grist

:

9 Y rhai a ddioddefant }ti

gospedigaeth, ddinystr tra-

gywyddol oddi ger bron yr
Arglwydd, ac oddi wrth ogon-
iant ei gadernid ef

;

10 Pan ddêl efe i'w ogon-
eddu yn ei saint, ac i fod yn
rhyfeddol yn y rhai oU sydd
yn credu, (o herwydd i'n

tystiolaeth ni yn eich mysg
chwi gael ei chredu,) yn y
dydd hwnnw.
il Am ba achos yr ydym
hefyd yn gweddîo yn was-
tadol drosoch, ar fod i'n Duw



II. THESSALONIAID, I, II.

ni eich cyfrif chwi yn iJeilwng

o'r alweihgaeth' hoìi, a chyf-

lawni holl foddlonrwydd ei

ddaioni, a gwaith flfy'dd, yn
nerthol

:

12 rel y gogonedder enw
ein Harglwydd lesu Grist

yiioch chwi, a chwithau yn-
ildo yntau, yn ol gras ein
Duw ni, a'r Arglwydd lesu
Grist.

PENNOD II.

1 Mai yn emyUusìn iddynt barh<(u v»
ddiíiel yn y gwincmeäd a dderh/n-

O'-iad' oddi wrth 'y ffi/dd, S ac y
dateuddir ^ní'hrisr, cyn dyjad di/dd

yr ^relw'ydd : 15 ac yna yn ail-

'tidrodd ei eynghoT o'r btaen, ac yn
gu.eddio dr'ostynt.

AC yr ydym yn attolwg i

. chwi, frodyr, er dyfodiad
ein Hai^lwydll lesu Grist,

a'ii cyd-gynhulliad ninnau
atto ef,

•2 Na'ch sigler yn fuan oddi
wrth eicli meddwl, ac na'ch
cyilhyrfer, na chan yspryd,
na chan air, na chan lythjT,

inegis oddi wrthym ni, fel pe
bai dydd Crist yn gyfagos.

:i Na thwylled iieb chwi
niewn un modd: oblegid ni
ddaw y dydd hicnnw hyd oni
(Idêl yraadawiad yii gyntaf, a
datguddio y dyn pechod, mab
y golledigaeth

;

4 Yr hwn sydd yn gwrth-
vynehu. ac yn ymddyrchafu
goruwch pob peth a elwir yn
Dduw, neu a addolir; hyd
onid yw efe, megis Duw, yn
eistedd yn nheml Duw, ac yn
ei ddangos eì hun mai Duw

a Onid côf gennych chwi,
pan oeddwn ietto gyd à, chwi

ddywedyd o honof y pethau
hyn 1 chwi ?

6 Ac yr awrhon chwi a
wyddoch yr hyn sydd yn at-

tal, fel y datguddier ef yn ei

bryd ei hun.
7 Canys y mae dirgelwch yr

anwiredd yn gweithio eisoes

:

yn unig yr hwn sydd yr awr-
hon yn attal, a ettyl nes ei

dynnu ymaith.
8 Ac yna y datguddir yr
Aiìwir hwnnw, yr hwn a ddi-

fetha yr Arglwydd âg yspryd
ei enau, ac a ddilea à disgleir-

deb ei ddyfodiad

:

9 Sef yr hwn y mae ei ddy-
fodiad yn ol gweithrediad
Satan, gyd â phob nerth, ac
arwyddion, a rhyfeddodau
gau,
10 A phob dichell anghyf-
iawnder yn y rhai coUedig;
am na dderbyniasant gariad

y gwirionedd, fel y byddent
gadwedig.
11 Ac am hynny y denfyn
Duw iddynt hwy amryfusedd
cadam, fel y credont gel-

wydd

;

12 Fel y bamer yr holl rai

nid oeddynt yn credu i'r

gwirionedd, ond yn ymfodd-
loni mewn anghyíìawnder.
13 Eithr nyni a ddylem
ddîolch yn wastad i Dduw
drosoch chwi, frotlyr carechg
gan yr Arglwydd, oblegid i

Dduw o'r dechreuad eich

ethol chwi i iachawclwriaeth,
trwy sancteiddiad yr Yspryd,
a ffydd i'r gmrionedd :

14 I'r hyn y galwodd efe

chwT trwy eln hefengyl ni,

i feddiannu gogoniant ein

Ilarglwydd lesu Grist.

15 Am hynny, frodyr, sef-



11. THES.SALOKIAID, II, III.

wch, a deliwch y traddodiad-
|
H&tgìwydd lesu Grist, dynnu

onuch ymaith oddi 'wrth
bob brawd aT sydd yn rhoílio

yn afreolus, ac nid yn ol y
traddodiad a dderbyniodd
efe gennym ni.

7 Cauys chwi a wyddoch
eich hunaiii pa fodd y dylech
ein dilyn ni : oblegid ni buom
afreolus yn eich plith chwi

;

8 Ac ni fwyttasom fara neb
yn rhad ; ond trwy weithio
mewn llafur a lludded, nos a
dydd, fel na phwysem ar neb
o"hf)noch chwi

:

9 Nid o herw^dd nad oes
gennym awdurdod, ond fel

y'n rhoddem ein hunain yn
siampl i chwi i'n düyn.

• L , ^— - ^ ', - 10 Canyspan oeddym hefyd

'r^frÌ.rmt:/:^^ ^d â ch\vi, hyn a orchymyn-
eddio, a u hannerch huÿ. ' asom i chwi, Os byddai neb

au a ddysgasoch, pa un byn-
nag ai trwy ymadrodd, ai

trwy ein hepistol ni.

16 A'n HarglwydJ lesu
Grist ei hun, a JDuw a'n Tad,
yr hwn a'n carodd ni, ac a
roddes i ni ddiddanwch tra-

gywyddol, a gobaith da trwy

17 A ddiddano eich calon-
nau chwi, ac a'cli sicrhao ym
mhob gatr a gweithred dd'a.

PENNOD III.

1 Y mae vn deisy/u eu gteeddîau
hií-y drasliei hun 3 yn tystwlaethu
pa hvàeT oedd eanddo amynt ; 5 yn
fTieddío ar Dduw drostyni ; 6 flc M»

BE L L A C H , frod3T,
gweddìwch drosom îii,

ar fod i air jt Arglwydd
redeg, a chaêl gogonedd,
megis gyd â chnithau ;

2 Ac ar ein gwared ni oddi
wTth ddynion auhj-waith a
drj'gionu's: canys uîd oes

fiydd gan bawb.
3 Eithr ffyddlawn yw yr
Arglwydd, yf hwna'ch'sieriià
chwi, 'ac a'c ceidw rhag
drwg.
4 Ac y mae gennym hyder
yn yr Arglwydd am daríoch,
eich bod yn gwTieuthur, ac y
gT\newch, y pethau yr ydym
"n eu gorchymyn i chwi.
5 A'r Arglwdd a gyfar-
wyddo eich calonnau chwi at
gariad Duw, ac i ymaros am
Grist

1 Ac yr ydym jm gorchjTnjm
chwi, frodjT, yn enw ein

j
ni fynnai w'eithio^ na chai

' fwytta chwaith.
li Canys yr ydym yn clywetl

fod rhai n 'rhodio yn eich
plith chw'i jTi afreolus, heb
weithio dim, ond bod yn
rhodresgar.
13 Ond i'r cj-frjTi' gorchy-
myn yr ydym, a'n hannog
try ein Harglwj'dd lesu
Grist, ar iddynt weithio trwy
lonyddwch, a bwytta eu bara
eu hunain.
13 A chwithau, frodjT, na

ddiflfj-giwch yn gwneuthur
daioni.
14 Ond od oes neb heb
ufuddhâu in gair trwy y
UythjT yma, hysbj-swch h'wn-
nw ;

" ac na fydded i chwi
gymdeithas âg ef, megis y
cjwlyddio efe.

15 Er hj'nny na chymmer-
wch ef megls geljii, eithr

cynghorwch e/ fel brawd.



16 Ac Arglwydd y tangnef-
edd ei hun a roddo i chwii

dangnefedd yn wasta^lol ym
mhob mo«kl. Yr Arglwydd
ifyddo gydâ chwi oll.

17 Yr annerch â'm llaw i

Paul fy hun ; yr hyn sydd
arwydd ym mhob epistol;

T. TIMOTSBUS, L.

fel hyn yr ydwyf yn ysgrif-

enu.
13 Gras ein HargJwydd
Tesu Grist gyd à chwi oll.

Amen.

U Yr Ail at y Thessaloniaid
a ysgrifenwyd o Atlien.

EPISTOL CYNTAP PAUL YR APOSTOL AT

TIMOTHEUS.
PENNOD L

1 Y mae Faul yn dwyn ar^ifi Timo-

wrth fyntd i Macedonia. 5 Jann
arfer a diwedd y /.ryfr^ith. 11

Ynghÿlch nalw Paid ifud yn apostol.

20 Am Hmenèus ac Mcwander.

PAUL, apostol lesu Grist,

yn oi ^orchymyn Duw
ein Hiachawdwr, a'r Ar-
ghi'ydd lesu Grist, eLn go-
baith^
2 At Timothëus, fy mab
naturiol ya y ffydd : Gras,
trugaredd, a thangnefedd,
oddi wrth Dduw eiii Tad, a
Christ lesiU ein Harglwydii.
3 Megis y deisyfais arnat

aros yn jEphesus,pan euthum
i Macedonia, fel y gellit ry-

buddio rhai na ddysgont
ddim amgen,
4 Ac na ddaliontar chwedl-
au, ac achau anorphen, y
rhai sydd yn peri cwestiynau
yn hytrach nag adeiladaetli

dduwiol, yr hon sydd trwy
ffyddj gwnafdly.
5 Eithr diwedd y gorchy-
myn yw cariad o galon bur, a
chydwybod dda, a ffydd ddi-
ragrith

:

6 Oddi wrth yr hyn bethau

y gyrodd rhai, ac y troisant

heibio at ofer-siarad

;

7 Gau e\vyllysio bod yn
athrawon o'r ddeddf, heb
ddeall na pha betliau y
maent yn eu dywedyd, nac
am ba bethau y maent yn
taeru.

8 Eithr nyni a wyddom mai
da yw y gyfraith, ós arfer dyn
hi yn gyfreithlawn

;

9 Gan wybod hyn, nad i'r

cyfiawn y rhoddwyd y gyf-

raith, eithr i'r rhai di^fraith
ac anufudd, i'r rhai anmiwiol
a phechaduriaid, i'r rhai di-

sanctaidd a halogedig, i dad-
leiddiaid, a mam-leiddiaid, i

leáddiaid dynion,
10 I butteinwyr, i wrryw-
gydwyr, i ladron-dynion, i

gelwyddwyr, i anudonwyr, ac
os oes dim arall yn wrthwyneb
i athrawiaeth íachus

;

11 Y'^n ol efengyl gogoniant
y bendigedig Dduw, am yr
hon yr ymddiriedwyd i mi.
12 Ac yr ydwyf yn diolch i'r

hwn a'm nerthodd i, «e/

Crist lesu ein Harglwydd,
am iddo/y nghyfrif yn ffydd-

lawn, gan fy ngosod yn y
weinidogaeth

;



I. TLMOTHEUS, i, H.

13 Yr hwn oeddwn o'r blaen
yn gablwT, ac yn eiiidiwr, ac
yn drahaus: eithrmia gefais

drugaredd, am i mi ya ddi-

arwybod ei wneuihur trwy
anghrediniaeth.
14 A. gras ein Harglwj'dd ni
a dra-amlhaodd gyd â â\dd
a chariad, yr hwn sydd yng
Nghrist les'u.

15 Gwir yw y gair, ac yn
haeddu pob derbyniad, ddy-
fod Crist Tesu i'r byd i gadw
pechaduriaid ; o ba rai, pen-
nafydwyf fi.

iaitäu iddynt aa dysru, na bod yu
ben: 15 y byddaM htry gadwedi^,
er bod ynddynt araydd o ddi^ofmrít

Buw, wrrth ddtiyn plant t'r byd, oi

hicy a arhosant yn y ffydd,

CYNGHORT yr ydwyf am
hynny, yni miaeri pob

peth, fod ymbiliau, ^veddî-
au, deisj'fiadau, a thalu di-

olch, dros bob djTi

;

•2 Dros fren'hinoedd, a
phawb sydd mewn gonichaf-
iaeth ; fêl y gallom ni fyw j'n

Uonydd ac yn beddychol
' n pob düwioldeb ac on-

16 Ëithr o achos hyn y cefais estf^^^dd.
dnigaredd, fel y dangosai 3 Cànys hyn syáá dda a
lesu Grist ynof fl yn gyutaf chj-mmerady ger bron Daw
bob hir-oddef, er siampl i"r eiri Ceidwad ;

rhai a gredant rhag Uaw
j

4 Yr hwn sydd yn e-wyllysio

yndde efifywTd tragj-wydd-
;
bod pobdyn'yngadwedig,a'u
dvfod i wÿbodaedì y gwirion-
edd.
5 Canys un Duw sydd, ac un

cyfrj-ngwr hefj'd rhwng Duw
a'dynion, y dýn Crist lesu ;

6 Yr hwn a'i rhoddes ei

hunan yn bridwerth dros

oL
17 Ac i'r Bfenhin tra^-

wyddol, amarwol, anweledig,
i'r Duwunig ddoeth, y hyddo
anrhydedd a gogoniant yn
oes oesoedd. Amen.
18 y gorchymyn hwn yr
ydwyf yn ei roddi i ti, fy màb bawb, i' dystiolaethu yn yr
Tim'othëus jti ol y prophwyd- amseroedd prîod.

oUaethau â gerddasant o'r \ 7 I'r hyn y'm gosodwyd i yn
blaen am danat, ar filwrio bregethwr 'ac jn ajîostol, (y

honot ynddynt íilwriaeth gwir yr wyf yn ei ddywedyd
dda ; ' yng Nghrist, aid ^^-yf' yn dy-
19 Gan fod gennyt fifydd, a wedyd celwydd :) yn atliraw
chydw^bod dda : \t hon a

, y Cenhedloe'dd mewn flfydd a
WTthododd rhai, ac a wnaeth- gwirionedd.
ant long-ddrylliad am y |

8 Ara hynny yr wyf yn
fi^'dd : ! ew^Uysio i'r gwr'wedd'io jm
20 ba rai y mae Hyme-

;

mhob man, gan ddyrchafu
nëus ac Alexa'nder ; y rhai a

,
dwjiaw sanctaidd, heb na

roddais i Satan, fel y dysgeut
,
dig'ter na dadl.

nachablent.
1 9 Yr un modd hefyd, bod

PEN^OD II
' ^'^ g\vragedd eu trefnu eu

1 n»j .,_ i„.Z. l,.-,írf-„ « rf-v.í.i ,j.„. hunain mewn dillad gwedd-
i Bod yn tatm ^•eddio a dioích dros , , ., i i X,

bobdýn. 9 Pa fodd V dtiiai gtcrag. ,

U3, gyd a gv\ylder a sobr-

eddymdruíio ; 12 näd ÿ'dyi yn cah. i Wydd ; nid â gîWallt plethedig,
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neu aur, neu emmau, neu
ddillad gwerthfawr

;

10 Ond, (yr hyn sydd yn
gweddu i ragedd a fo yn
proffesu duwioldeb,) â gweiih-
redoedd da.

11 Dysged gwraig mewn
distawrwydd gyd à phob
gostyngeiddrwydd.
12 Ond nid wyf yn cenhadu

i wraig athrawiaethu, nac
ymawdurdodi ar y gwr, eithr
bod mewn distawrwydd.
13 Canys Adda a luniwyd yn

gj'ntaf, yna Efa.
14 Ac nid Adtla a dwyll-
wyd ; eithr y wraig, wedi ei

thwyllo, oedd yn y camwedd.
15 Etto cadwedig fydd wrth
ddwyn plant, os arhosant
hwy mewn flfydd, a chariad,
a sancteiddrwydd, ynghyd â
Bobrwydd.

PEXXOD III.
2 Cynhcddfau eseobion, a diaconiaid,
a' o guraeedd : 14 a phaìiam y mac
yr auostol un yserifenu v pethau
Avn at Timoth''f'Us 15 ^Yrurhvlch
yr eçlwyi, a'r gwiríoneäd a ddysgir

GWIR yu> y gair, Od yw
neb yn chwennych

Bwydd esgob, gwaith dä y
mae yn ei chwennycli.
2 Rhaid gan hynny i esgob

fod yn ddîargyhoedd, yn wr
un wraig, yn yliadwriís, yn
sobr, yn weddaidd, yn Uett-
gar, yn athrawaidd

;

3 Nid yn wingar, nid yn
darawydd, nid yn budr-elwa

;

eithr yn dirion, yn anym-
laddgar, yn dd'iariangar

;

4 Yn llywodi-aethu ei d ei

hun yn ilda, yn dal ei blant
mewn nfudd-dod ynghyd &
phob onestrwydd

;

5 (Oblegid oni fedr un Iyw-
odraethu ei d ei hun, pa
fodd y cymmer efe ofal dros
eglwys Pduw ?)

6 Nid yn newyddian îm y
ffydd, rhag iddo ymchwyddo,
a syrthio i ddamnedigaeth
diafol.

7 Ac y mae yn rhaid iddo
ef hefyd gael tystiolaeth dda
gan y rhai oddi allan ; rhag
iddo syrthio i waradwydd, ac
i fagl diafol.

8 Rhaid i'r dîaconiaid yr un
ffunud /od yn onest ; nid } n
ddau-eiriog, nid yn ymrôi i

win lawer, nid jTi budr-
elwa;
9 Yn dala dirgelwch y fifydd

mewn cydwj'bod bur.
10 A phrofer y rhai hynny
hefyd yn gyntaf; yna gwas-
anaethant swydd diacouiaid,
os byddant ddîargyhoedd.
11 Y mae yn rhaid i'w
gwragedd yrun modd/odyn
onest, nid yn enllibakld, yn
sobr, yn flyddlawn ym mhob
peth.
13 Bydded y diaconiaid yn
wr un wraig, yn Uywodr-
aethu eu plant a'u tai eu
hunain yn dda.
13 Canys y rhai a wasan-
aethant swydd diaconiaid yn
dda, ydynt yn ennill iddynt
eu hunain radd dda, a hyfder
mawr yn y lîydd aydd yng
Nghrist lesu.
14 Y pethau hyn yr ydw^f
yn eu hysgrifenu attat, gàn
obeithio dyfud attat ar fyr-

der:
15 Ond os tariaf yn hir, fel

y gwypech pa fodd y mae yn
rhaid i ti ymddwyn yn nh
Dduw, yr hwn y eglwysy



Duw by-w, colofn a sylfaen y
gwirionedd.
16 Ac yn ddiddadl, mawT
yw dirgelwch duwioldeb

:

"üuw a ymddangosodd yn y
cnawd, a gyüawnhâwyd yn
yr Yspryd, a welwyd gan
angelion, a bregethwyd i'r

Cenhedloedd, a gredwyd iddo
jTi y byd, a gymnie'rwyd i

fynu mewn gogouiant.

PEXXOD IV.
1 Y nuie yn prophtrÿdo ymadaiidad
oddi wrth V ffijdd yn vt amseroedd
dimeddaf; 6 ac er mwyn na byddai
i Timothèns halla yn çt stoydd, y
mae yn rhoi iddo amryw gynghorion
yrtghyl hynny.

AC y mae yr Yspryd ja
. eghir yn dywedyd yr

\Tnedy rhai yn yr araseroedd
diweddaf oddi wrth y ÉFjdd,
gan roddi coel i ysprj'dion
cyfeiliomus, ac i atiiraw-
iaethau cythreuliaid;
2 Yn dywedyd celwj'dd
mewn rhagrith, a'u cydwybod
eu hunain wedi ei serio â
haiarn poeth

;

3 Yn gwahardd priodi, ac
yn en'chi ymattal oddi wTth
hvydydd, y rhai a greodd
Duw i'w derbyn, trwy roddi
dîolch, gan y ffyddloniaid a'r

rhai a adwaenaut y g\virion-
edd.
4 Oblegid y •mae pob peth a
greodd Duw yn dda, ac nid
oes dim i'w wTthod, 03 cyra-
merir trwy dalu diolch

:

5 Canys y raae wedi ei

sancteiddio gan air Duw a
gweddi.
6 Os gosodi y pethau hyn o

flaen y brodyr, ti a fyddi
weinidbg da i lesu Grist,
wedi dy fagu y'ngeiriau y

I. TIM0THEU5, III, IV.

flydd ac athrawiaeth dda, yr
hón a ddilynaist.

7 Eithr gâd heibio halogedig
a g\íTachiaidd chwedlau, ac
ymarfer dy hun i dduwiol-
deb.
8 Canys i ychydig y mae
ymarfer corphorol yn fudd-
iol: eithr duwioldéb sydd
fuddiol i bob peth, a chanddi
addewid o'r bywyd y sydd yr
awrhon, ac o'r hwn a fydd.'

9 Gwir yw y gair, ac yn
haeddu pob derbyniad.
10 Canys er rayn hyn yr
ydym yn poeni, âc yii cael
ein gwâradwyddo, o herwydd
i ui obeithio yn y Duw byw,
yr hwn yw Acliubydd pob
dyn, yn énwethg y íîyddlon-
iaid.

11 Y pethau hyn gorchy-
myn a dysg.
12 îCa ddiystyred neb dy

ieuengctid di ; êithr bydd yn
ensampl i'r ffyddloniaid,
mewn gair, mewn ymar-
weddiad, niev\Ti cariad, inewTi
yspryd, mewn ffydd, mewn
purdeb.
13 Hyd oni ddel-nyf, gln
wTth ddarilen, wrth gyng-
hori, wTth athrawiaethu.
14 Nac esgeulusa y dawn
sydd ynot, jt hwn a rodded i

ti trw brophwj'doliaeth, gyd
âg arddodiad dw^Iaw yr hen-
uriaeth.
15 Myfyria ar y pethau hyn,

ac yn y pethau 'hyn aros ; 'feí

y byddo dy gj-nnydd yn eglur
i bawb.
16 Gwylia amat dy hun, ac

ar yr athrawiaeth :' aros yn-
ddynt : canys os gwnei hyn,
ti a'th gedwi dy hun a'r rhai
a wTandawant amat.
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PENNOD- T.
1 Rheolau i^r rfííyn icríA stryddu. 3
Yn^h gnraí'edd ctoeddwon. 17 o

ìtenuriaid. 23 Cynnhnr vmhvlc/t
iethyd Timothius. 2iBodpcchodau
rhai yn myned o'r hlaen i/arn, a'

r

eiddo eraill yn canlyn.

NA chesydda hynafgwr,
eithr cyngbora ef megis

tad ; a'r îhai ieuaingc, megis
brodyr

;

2 Yr ben wragedd, megis
mammau ; y rlìai ieuamgc,
megis chwîorydd, gyd à phob
pwrdeb.
3 Anrhydedda y gwragedd
gweddwon, y rhai sydd wir-

weddwon.
4 Eithr o bydd un weddw
ag iddi blant neu yrion,
dysgant yn gyntaf arfer duw-
ioldeb gartref, a thalu y
pwyth i'w rhîeni : canys h>-n-

ny sydd dda a chymmeradwy
ger bron Duw.
5 Eithr yr h(m sydd wir-

weddw ac untg, sydd yn go-
beithio ya Nuw, ac yn parhàu
mewn ymbiliau a gweddiau
nos a dydd.
fi Und yr hon sydd drythyll,

a fu farw, er ei 1)0<^1 yn fyw-.

7 A gorchymyn y pethau
hyn, fei y byddoBt ddiargy-
hbedd.
8 Ac od oes neb heb ddar-
bod dros yr eiddo, ac yn
enwedig ei deulu, efe a wad-
odd y ffydd, agwaeth yw na'r

di-ffydd.

9 Na ddewiser yn weddw un
a fo dan dri ugein-mlwydd
oed, yr hon a fu wraig i un
gwr,
10 Yn dda ei gair am weith-
redoedd da; os dygodd lii

blant i fynu. os bu lettgar. o

golchodd hi draed y saint, o
chynnorthw-odd hi y rhai

cystuddioi, ö dilynoddhi bob
gorchwyl da.

11 Eithr gwrthody g^Y-edd-

won ieuaingc: canys pan
ddechreuonlí ymdrythyllu jTi

erbj-n Crist, prìodi a fyn-

imnt

:

12 Gam gael barnedigaeth,
am iddynt ddirmygu y tfydd
gyntaf.
13 A hefyd y maent yn
dysgu 'bod yn segur, gan
rodio & amgylch o d i d

;

ac nid yn segur yn tmig,
ond hefýd yn wag-siaradus,
ac yn rhodresgar, gan adrodd
pethau nid Siit gymmwys.
14 Yr wyf yn ewyllysio gan
hynny i'r rhai ieuaingc bri-

odi, planta, gwarchod y fi,

heb roi dim achlysur i'r

gwrthwynebwr i ddifenwL
15 Canysymae rhai' eisoes

wedi gyro ar ol Satan.
16 Od oes gan wr neu wraig

ffyddlawi> tcraçedd gwadd-
won, cynnorthwyant hwynt,
ac na phwyser ar yr eglwys ;

fel y gallo hi ddiwallu y gwir-
weddwon.
17 Cyfrifer yr henirriaid sydd
yn llywodraethu yn dda, yn
deilwng o barch dau-ddyblyg;
yn enwedig y rliai sydd yn
poeni yn y gair a'r athraw-
iaetli.

18 Canys y mae yr ysgrythyr
yn dywedyd, Na chau safn yr
ch sydd yn dyrnu yrd : ac,

Vmae y gweithiwr yn haeddu
ei gyflog.

19 Yn erbyn henuriad na
dderbyn achw7n, oddi eithr

dan dilau neu dri o dystion.

20 Y rhai sydii yn pechu,



cerydda y'ng'ydd pawb, fel

y byddo ofn ar y lleill.

21" GofchymjTi yr ydwyf ger
brenDuw, a'r Ai^rlydd lesu
Grist, a'r etholedig angelion,
gadw o honot y pethau hyn
heb ragfarn, heb wi.euthur
dim o gyd-bartiaeth.
22 Kà' ddod ddw^law yn
ebrwydd ar neb. ac na fydd
gA'frannog o bechodau rhai
emill ; ca-Jw dy hun yn bur.
23 ííac f ddwfr yn hy

;

eithp arfer ychydig win, er
mwyn dy g}lla a"th fynych
wendid.
24 Pechodau rhrw ddynion
sydd amlwg o'r' blaeiî, yn
rhag-flaenu i farn ; eithr rliai

sydd yn eu canlyn hefyd.
25 r mi ffnnud hefyd y
niae gweithredoedd dâ yn
amlwg o'r blaen; a'r rhai
.«ydd amgenach, nis gellir eu
c'uddio.

PENNOD VI.
1 DyleA ewâswn fu, mtistriaid. 3
Am ochelyd athravon newydd. 6
J>tlvAoldti sÿdd elw inav.r 10 s

I. TIMOTHEîrS, T, VI.

CYNNTFER ag sydd was-
anaethwyr dan )'r iau,

yn anwj'l, yn gyfrannogion
os llesâd. Y p'ethau hyn
dysg a chynghora.
3 Od oes neb yn dysgu yn
amgenach, ac heb gyituno
âg iachus eiriau ein Har-
glwydd lesu Grist, ac â'r

athrawiaeth sydd yn ol duw-
ioldeb

;

4 Chwyddo y mae, heb
wybod dim, eithr ammhwyU»
ynghylch cwestiynau, ac ym-
rj'son ynghylch 'geiriau ; o'î

rhai y ma'e cenfigen, ym-
ryson," cableddau, drwg-dyb-
iaii, yn dyfod,
5 Cyndyn ddadleu dj'nion

llygrédig'eu meddwl, hëb fod

y gìvirionedd ganddjmt, yn
tybied mai elw )w duwiol-
d'eb: cilia oddi wrth y cyf-

ryw.
6 Ond elw mawr yw duwiol-
deb gyd â boddlonrwydd.
7 Canys ni ddygasom \á
ddim ?j byd, «c eglur y-w

na allwn ddwyn dnn alJan

chwaith.
8 Ac o bydd gennym; j'm-
borth a diliad, ymfoddlonwn
ar hynny.
9 Önd y rhai «yád, yn ewyll-

ysio ymgy'foethogi, sydd yn
syrthio i brofedigaeth a magl,
a llawer o chwantau j'nfyd a
niweidiol, y rhai sydd yn
boddi dynion í ddinystr i

tybiant eu m'eistriaid 'eu hun i choUedigaeth.
yn deihrag o bob anrhydedd ; I in Canys gwreiddj'n pob

chahler enw D'uw, a'i

athrawiaeth e/.

2 A'r rhai sj'dd a meistriaid
ganddynt yn' credu, na ddî-
ystj-rant HuT/nt, o henvj'dd
eu bod yn frodjT; eithr
j-n hytrach gwasanaethant
'hwiini. am eu bod j'n credu.

hon.
arian-garwch : .

rhai yn chwannog
iddi, hwv a gyfeiliornasant
oddi wrth y ffydd, ac a'u

gwanasant eu hunain â lla-

w er o ofidiau.

11 Eithr tydi, gv\T Duw,
gochel y pethau hyn

;
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dilj'n gyflawnder, duwioldeb,
fiFydd, cariad, aniynedd, add-
fwyndra.
12 Ymdrecha hardd-deg
ymdrecu y ffydd; cymmer
afael ar y bywjd t.'íagyw^'dd-

ol; i'r hwn hefyd y'th alwyd,
ac y proflFesaist broffes dda
ger bron llawer o dystion.

13 Yr ydwyf yn gorchymyn
i ti ger bron Duw, yr hwn

r'
l yn bywhâu pob peth, a
(ýron Crist lesu, yr hwn

dan Pontius Pilat a dystiodd
broffes dda

;

14 Gadw o honot y gorchy-
myn hwn yn ddifeius, yn
ddîargyhoedd, hyd yniddang-
osiad ein Haiglwydd lesu
Grist:
15 Yr hwn yn ei amserau

prîod a ddengys y bendigedig
a'runig Bennaeth, Brenhin
y brenhinoedd, ac Arglwydd
yr arglwyddi

;

16 Yr hwn j'n unig sydd
ganddo anfarwoldeb, sijdd yn
trigo yn y goleuni ni ellir

dyfod atto, yr hwn nis gwel-
odd un dyn, ac nis dichon ei

weled : i'r hwn y hyddo an-
rhydedd a gallu tragywyddol.
Amen.

17 Gorchymyn i'r rhai sydd
oludog yn y byd yma, na
'oyddont uchel-feddwl, ac na
obeithiont mewn golud an-
wadal, ond yn y Duw hyw, yr
hwn sydd yn helaeth yn
rhoddi i iii bob peth i'w
mwynhâu :

18 Ar iddynt wneuthur da-
ioni, ymgyfoethogi mewn
gweithredoedd da, fod yn
hawdd ganddynt rhoddi a
chyfrannu

;

19 Yn trysori iddynt eu
hunain sail dda erîjyn yr
amser sydd ar ddyfod, fel y
caffont afaei ar y bywyd tra-

gywyddoL
20 Timothëus, cadw yr
hyn a roddwyd i'w gad'w
attat, gan droi oddi wrth
balogedig ofer sain, a gwrth-
wyneb g^^^bodaeth, a gam-
enwir fdly

:

21 Yr hon tra yw rhai yn ei

pliroffesu, hwy a gyfeiîiorn-

asant o ran y ffydd. Gras
fyddo gyd â thi. Amen.

H Y cyntaf at Timothëus a
ysgrifenwyd o Ijaodicea,
yr hun yw prif-ddinas I

Phrygia Pacatiana.

AIL EPISTOL PAUL YR APOSTOL AT

TIMOTHEÜS.
PENNOD I. Phyfèlns a Hermoçenes,

1 Senh Paul tu «c Jí Timothëas ; 5a'r

ffydd ddiffuant oedd pn rimothëm,

e/ • gÿff'''ii rhoddiad Duw oedd
ynddo rf ; H ifiA yn dd'ianwadal, ac

laThdu vn y wir athrateiaeth a
ädyigatai gandda ef. 15 Ynehylch

PAUL, apostol Tesu Gríst
trwy ewyllys Duw, yn ol

addewid y bywyd, yr hwn
sydd yng líghrist lesu,
2 At Timothéus, íy mab
anwyl; Gras. trugaredd.

876
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than^efedd.oddiwnhDiinw
|
redigaeth i oleuni trwy jt

Da/1, a Chrisc lesu ein Har- i efengyi

:

glwydd. 11 I'r hon y'm gosodwyd i

3 Y mae gennyf ddîolch i 1 yn bregethwr, ac ya apoäcol,

Dduw, yr bwn ÿr ydwyf yn
i
ao yn aihraw y CenhedloeddL

ei wasanaethu ô'în'rhieni á i 12 Am ba achos yr ydwf
ehydwybod bur, mor ddibaid hefyd yn díoddef y péihäu
y ihae 'gennyf gofia am danai
ti vn fy ngweddìau nos a
dydíd

;

4 Gan fawT-ewyllyao dy
weled. gan gofio dy ddagrau,
fel y'm lìánwer o lawen-
ydd;

ond nid oes amaf gy^
wìlydd : canys mi a wn i bwy
y credais ; ac y mae yn ddi-
ámiHeu gennýf ei fod ef jti

abl i gadw yr'hyn a roddâis
atto erbyn y' dyd'd hwnnw.
13 Byddeü gennn ffurf yr

) Gan alw i'm côf y ffydd
j

j-madroddion iachus, y rhai' a
ddiffuant sydd >Tif>t ti, >t hou
a drigodd "yn 'gyntaf yn dy
nain Loîs, ac yn dy fam
Eunice; a diammeu geanyf
ei bod >Tiot tilhau hefyd.

j

6 O 'han*-ydd pa achos yi
!

yd^v\f yn dy goffâu i aíl-

énnn 'dawn' Duw, yr hwn
sydii ynot trwy arddòdiad fy
riw^law L
" Canj-s ni roddes Duw i ni

glywaist genB>-f fi. yn y ffydd
a'i- cariad sydd j-ng Nghrist
lesu.
14 Y peth da a lodded i'w

gadw attat, cadw tr>vy yr Ys-
pryd Glân, yr hwn sydd yn
preswvlio yriom.
15 Ti » w'^'ddost liyn, ddar-
fod i'r rhai' oll sydd yn Asia
droi oddi WTthyf fi ; ô'r sawl
mae Phygèlus a Hermo-

yspr\'d ofn ; ond yBpryd nerth, ' geneí^.

ä châriad, a phw} 11.
|

16 Rhodded yr Arglwydd
8 Am hynny nâ fydded ar- I drngaredd i d5* 'Onesiphorus

;

nat gy«-iìydd o d'ystiolaeth canys efe a'm lloDnodd i yTi

ein Harglydd, nac o honof f.raých. ac nid oedd gywilydd
flnnau ei gárcharor ef : eithr

|

gariddo fy nghadwA-n'i

:

cyd-oddef di gystudd â'r ef-

e'ngyl, yn ol nerth Duw ;

9 Yr'hwn a'n hachubodd
ni, ac a'n galwodd â galwed-
igaeth sanctaidd, nid yn ol

17 Eithr pan oedd yn Rhuf-
ain, efe a'm ceiaiodd yn ddi-
vr\à iawn, ac a'm cafôdd.
18 Bhodded yT Arglwydd
iddo gael trugâredd gan yr

ein g^veiihredoedd ni. ond yn Arghvydd yn y dydd hwnnw;
ol eí arfaeth ei hun a'i ras, yr ' a maint a wnaet'h efe o was-
hwn a roddwjd i ni rag 1 anaeth yn Ephesus, goreu y
Nghrist lesu, cyn dechrêu y

-^---^ ^-

byd,
10 Eithr a eglurwyd yr awT-

gwyddost tL

PENNOD II.

hon trwy ymddangosîad ein
HiachadT lesu Grist, yr
hwn a ddiddymmodd angau,
ac a ddug fy^syd ac anllyg- !

?</• Irrch, «i

rir Duw yn laurn, a et>-

dneh ofn. \7 Am Éy-



T An'lmydd yn sicr. 2

'yti;u iddo beth tydd t'w

'tc ddüyn; a pha /odd
.•eimdogyr jírghuyddymddwyn.

ochely4,

TYDI gan hynny, fy mab,
yninertha yn y gras sydd

yng Nghrist lesu.

2 A'r pethau a glywaist
gennyf trwy lawer o dystion,
traddoda y rhai hynny 1

ddynion flfyddlawn, y rhai a
fyddant gj'mmwys i ddysgu
eraiU hefyd.

'i Tydi gan hynny goddef
gystudd, megis milwT da i

lesu Grist.

4 Nid yw neb a'r sydd yn
milwrio, yn ynirwystro â neg-
eseuau y by\y}'d hivn ; fel y
ihyngo fodd i'r hwn a'i dew-
isodd yn filwr.

5 Ac od ymdrech neb hefyd,
ni choronir ef, onid ymdrech
yn gyfreithlawn.
6 Y Uafurwr sydd yn llafur-

io, sydd raid iddo yn gyutaf
dderiiyn y ffrwythau.
7 Ystyria yr hyn yr ydwyf
yn ei ddywedyd ; a'r Ar-
glwydd a roddo i ti ddeall
ym mhob peth.

8 Cofia gyfodi Tesu Grist o
had Dafydd, o feirw, yn ol fy

efengyl i

:

9 Yn yr hon yr ydwyf yn
goddef cystudd hyd rhwym-
au, fel drwg-weithredwr

;

eithr gair Duw nis rhwymir.
10 Am hynny yr ydwyf yn
goddef pob peth er mwyn yr
etholedigion, fel y gallont
hwythau gael yr iachawdwr-
iaeth sydd yng Nghrist lesu,

gyd â "gogoniant tragywydd-

11 Gwir ytf y gair : Canys os

II. TIMOTHEUS, II.
Ibuom feirw gyd âg ef, b}"w

fyddwn hefyd gyd àg ef:
12 Os dîoddefwn, ni a
deyrnaswn g)'d âg ef: os
gwadwn e/, yntau hefyd a'n
gwad ninnau .•

13 Osm ni heb gredn, etto

y mae efe yn aros yn Ifydd-
lawn : uis gall efe ei wadu ei

hun.
14 Dwg y pethau hyn ar

gôf, gan orcliymyn ger broii

yr Àrglwydd,"na byddo idd-

nt ymryson ynglilch geir-

iau, yr hyn nid yw fuddiol i

ddim, ond i ddadymchwelyd
y gwrandawyr.
15 Bydd ddyfal i'th osod dy
hun yn brofedig gan Dduw,
yn weithiwr ditefl, yn iawn-
gyfrannu gair y gwifionedd.
16 Ondhalogedig ofer-sain,

gochel: canys cynnyddu a
wnant i fwy o annuwioldeb.
17 A'u hymadrodd hwy a

ysa fel cancr: ac o'r cyfryw
rai y mae Hymenëus a Phi-
letus

;

\

18 Y rhai o ran y gwirion-

edd a gyfeiliornasaut, gan
ddywedyd ddarfod yr atigyf-

odiad eisoes ; ac y maent yn
dadymchelyd ffydd rhai.

19 Eithr y mae cailarn sail

Duw yn sefyll, a chanddoy
sêl hon; Yr Arglwydd a
edwyn y rhai sydd eiddo ef.

A, Phob un sydd yn enwi
enw Crist, yniâdawed oddi
wrth anghyfiawnder.
20 Eithr mewn t mawr nid

oes yn unig lestri o aur ac o
arian, ond hefyd o bren ac o
bridd ; a rhai i barch, a rhai

i ammharclL
21 Pwy bynnag gan hynny

a'i glanhao ei hun oddi wrtii

37â



y pethau hjii, efe a fydtl jn
llestr i barch, wedi ei sanct-
eiddio, ac yn gymnnFjs i'r

Arglwydd, wedi ei ddarparu
i bob gweithred dda.
22 Ond chwantau ieuengc-

tid, ffo oddi wHhynt : a dilyn
gj'fiawnder, ffydd, cariad,
tanguefedd, gyd â'rrhai sydd
yn galw ar jt Arglwydd o
galon bur.
23 Eithr gochel ynfyd ac

aunysgedig gwestiynaû, gan
wybod eu hod yn uiagu ym-
rj'sonau.

24 Ac ni ddylai gwas yr Ar-
glwydd ymrson ; ond bod
yn dirion wrth bawb, yn
athrawus, yn ddîoddefgar,
25 Mewn addfwyiider yn

dysgii y rhai gwTChynebus ;

t 'ediych, a roddo Diiw iddynt
hwy ryw amser edifeirwch i

gj'dnabod y gwlrionedd

;

26 A bod iddynt ddyfod i'r

iawn allan o lagl diafol, y
rhai a ddelid ganddo wrth ei

ewyllys ef.

a nod ei'hu» yn nampl iddo ; 1

'SSrythyr Idn,

11. TIMOÎHEUS, II, III.

4 Yn fradwjT, yn waed-
wllt, jTi chwyddedig, yu
caru melus-chwant yn fwj-

nag yn cam Duw ;

5 A chauddynt rith duwiol-
deb, eithr wedi gwadu ei

grvm hi: a'r rhai hvn gochel
di.'

6 Canys o'r rhai hyn y mae
y rhai" sydd yn ymlusgo i

deiau, ac yn dwyn yn gaeth
WTageddos llwythog o becli-

odau, wedi eii harwain gan
amrj-w chwantau,
7 n dyssru bob amser, ac
heb allu dyfod un amser i

wybodaeth y gwirionedd.
8 Eithr mêgis y safodd Jan-
nes a Jambres yn erbjTi

Moses, felly y mae y rhai hyn
hefyd yn sefyll yn erbyn y
gwirionedd ; dynion o fedd«l
llygredig, yn anghymmerad-
wy o ran y ffydd.

9 Eitlir hid ânt rhagddjTit
yra mhellach : canys eu hyn-
fydrwydd fydd amlg i bab,
megi8 y bu yi eiddynt hwy-
thau.
10 Eithr ti a Iwyr-adwaenost

fy nysgeidiaeth, fy muchedd,
fy arfaeth, ffydd, hir-ymaros,
cariad, amyiiedd.
11 Yr erlidiau, y dìoddef-

r^ "WYBTDD hvn hefyd, y j

iadau, y rhai a ddigwyddas-

2 "Canys bydd dynion a'u
|

lidiau a ddîoddefais: eithr

serch arnjmt eu huiiain, jm
ariangar, n ymffrostwyr, n
feilchion, yn 'gablwyr, yn an-
ufuddion i rieni, yn annîolch-
gar. vn annuwiol,
3 Y'n angharedig, yn torri

cyfammod, yn enllibaidd, yn
anghymhesiir, yn anfwjTi, ÿn
ddLserch i'r rhai da,

oddi wrthynt oll y'm gwared-
odd yr Ai-glwydd.
12 lë, a phawb a'r sydd yn

ewyllysio bj-w yn dduwiol
yng Nghrist"lesu a eriidir.

13 Eithr drwg-ddynion a
thwyllwyr a ânt rhagddynt
waethwäeth, gan dwjilo, a
chael eu twyllo.



14 Eithr aros di yn y pethau
a ddysgaist, ac a ymddiried-
wyd i ti am danynt, gan
wybod gan bwy y dysgaist

;

15 Ac i ti er yn fachgen
wybod yr ysgrj'thyr lân, yr
hon sydd abl í'th'wneuthur
di yn ddoeth i iachawdwr-
iaeth trwy y fíydd sydd yng
Nglirist lesui.

16 Yr holl ysgrythyr sydd
wedi ei rhoddi gan ysprydol-
iaeth Duw, ac sÿdcí fuddiol i

atlirawiaethu, i argyhoeddi, i

gerydiin, i hyfforUdi mewn
cyüawnder:
Ì7 Fel y byddo dyn Duw yn,

berffaith, wedi ei" berffeithio

i bob gweithred dda,

PENXOD IV.
1 Y mae yn ei annogi fod ynofatu^eu:

tf ar fyrder: 11 yn ei rybuHdw ,

ochelyd ^Urander y ^ùf: lö ,,„

dangos iddo beth a ddiçwyddasat iddo

wrth ei atteb ayntaf: 13 ac ar ol

hynny y mae yn dihenu.

YR ydwyf fl gan hynny
yn gorchymyn ger bron

Duw, a'r Arglwydd lesu
Grist, yr hwn a farna y byw
a'» meirwyn ei ymddangos-
'mA. a"i deyrnaa

;

2 Pregetha y gair; bydd
daer ntewn aniser, allan o
amser ; argyhoedda, cerydda,
annog gyd a phob hir-ymaros
ac athrawiaeth.
3 Canys daw yr amser prj'd

na ddîoddefont athrawiaeth
iachus ; eithr yn ol eu
chwantau eu hunam y pen-
tyrrant iddynt eu huuain
athrawon, gan fod eu clust-

iau yn merwino

;

II. TmoTHEUs, III, rv.

4 Ac oddi wrth y g^virionedd

y troant ymaith eu clustiau,

ac at chwedlau y troant.
5 Eithr gwyha di ym mhob
peth, dioddef adfyd, gwna
waith efengylwr, cyflawna dy
weinitlogaeth.
6 Canys myfi yr awrhon a

aberthir, ac amser fy ym-
ddattodiad i a nesaodd.
7 Mi a ymdrechais ymdrech

dêg, mi a orphenais fy ngyr-
fa, mi a gedwais y ffydd.

8 hyn aUan rhoddwyd
coron cyfiawnder i'w chadw
i mi, yr hon a rydd yr Ar-
glwydd, y Barnwr cyflawn, i

mi yn y dydd hwnnw : ac
nid yn imig i mi, ond hefyd i:

bawb agarant ei ymddaiigos-
iad efl

9 Bydd ddyfal i ddyfod attaí

yn eî)rwydd

:

10 Cans Demas a"m gad-
awodd, gan garu y byd pres-

ennol, ac a aeth ymaith i

Thessalonica ; Crescens i Ga-
latia, Titus i Dalmatia.
11 Luc yn unig sydd gyd â

mi. Cymmer Marc, a dwg
gyd â thi : canya buddiol y

w

efe i mi i'r weinidogaeth.
12- Tychicus hefyU a ddan-

fonais r Ephesus.
13 Y cochl a adewais 1 yn
Troas gyd S, Carpus, pau ddel-

ycli, dwg gyd â thi, a'r Uyfrau,
ýn enwedig y memrwn.
14 AIexander y gôf copr a
wnaeth i mi ddrygau lawer:
taled yr Arglwydd iddo yn ol

ei weiihredoedd

;

1.5 Yr hwn hefyd gochel
dithau ; canys efe a safodd
yn ddirfawr yn erbyn ein

hymadroddion ni.

16 Yn fy atteb cyntaf ni



TITU:
safodd neb gyd â mi, eithr
pawb a'm gadawsant: mi a
archaf ar JJduw nas cyfrifer

iddynt.
17 Eithr yr Arglwydd a saf-

odd gvá â mi, ac a'm nerth-
cdd ; fel trwof fl y byddai y
pregethiaíl yn Uawn hysbys,
ac y clywai yr holl Genhedl-
oedd: ac nii a waredw^d o
enau y Uew.
18 A'r ArglwTíld a'm gwar-
ed i rhag pob gweithred
ddrwg, ac a'm ceidw i'w

dejTnas nefol : i'r hwn y
byddo gogoniant yn oes oes-
oedd. Amen.
19 Annerch Prisca ac Ac-
wüa, a theulu Onesiphoruä.

20 Erastus a arhosodd yn
Corinth : ond Trophimus a
adewais jm Miletus vn glaf.

21 Bydd ddyfal i dd'yfod cyn
y gauâ.f. Y mae Eubulus ýn
dy annerch, a Phudens, a
Linus, a Chlaudia, a'r brodjT
oU.
22 Yr ArglwTdd Tesu Grist

fyddo g>d â'th yspryd di.

Gra.s fyddo gyd â' ch%vi. A-
men.

í Yr ail epistol at Timo-
thëus, yx esgob cyntaf a
ddewiswyd ar eglwys \t
Ephesiaid, a ysgnfenwÿd
o Rufain, pân ddygwyd
Paal yr ail waith ger
bron Cesaj Isero.

EPISTOL PAÜL YR APOSTOL AT

TITUS.
PENNOD I. I 4 At Titus,/ÿ mab naturiol

! yn ol y fifj-dd gjffredmol:
' Gras, tnigaredd. a ihangnef-
edd, oddi wrth Dduw Dad,
a'r Arglwydd lesu Grist ein
Hiachawdwr ni
5 Er mwjTi h>-n y'th adew-

ais yn Creta, feí yr iawn
drefnit y pethau syd'd yn
ac y gosodio henûriaid ym'
mhöb dinas, megis yrordein-

1 iais i ti

:

, 6 Os yw neb yn ddîargj--

hoedd, j-n wt un wTaig, a
chanddo' blant fljddlawn,
heb gael y gair ö fod yn
afradlon, neu \ti anufudd :

I
7 Canys rhaid i esgob fod

yn ddìârg>-hoedd, fel goruch-
wyüwr Duw ; nid yn gyndyn,
nid yn ddigUawn, nid ya

PA r L
,
gwas Duw, ac

apostol lesu Griist, )-n ol

ffydd etholedigion Duw, ac
adnabyddiaeth y gnirionedd,
yr hon sydd yn ól duwioldeb

;

2 I obaith bywj'd tragy-
w)-ddol, yr hon a addawodd'y
dígelwyddog Dduw cyn de-
chreu y byd

;

3 Eiíhr'mewTi amseroedd
priodol efe a eglurhaodd ei

âir tnxy bregethu, am yr hyn
yr >-mddu-iedwyd i mi,' yn'ol
gorchymyn Du'w ein Hiach-
awdwf

;



TITÜS.
wingar, nid yn darawydd,
nid vn budr-elwa;
8 Eithr yn llettgar, yn
caru daioui, yn sobr, yn gyf-

iawn, yn sanctaidd, yn dy-
mherus';
9 Yn dal yn lew y gair
ffyddlawn yn ol yr addysg,
fel y gallo gynghori yn yr
athrawiaetli iaclius, ac argy-
hoeddi y rhai sydd yn gwrth-
ddywedyd.
10 Canys y mae llawer yn
anufudd, yn ofer-síaradus, ac
yn dwyllwyr nieddyliau, yn
enwedig y rhai o'r enwaed-
iad:
11 Y rhai y mae yn rhaid
cau eu safnau, y rhai sydd
yn dymchwelyd tai cyfàin,
gan athrawiaethu y pethau

'' "' V mwyn budr-elw.
honynt hwy eu

hunain, un o'u prophwydi
hwy eu htmain, a ddywed-
odd, Y Cretiaid sydd bob
amser yn gelwyddog, drwg
fwystfilod, boliau gorddiog.
13 Y dystiolaeth hon sydd

wir. Am ba achos argy-
hoetlda hwy yn llyra, fel y
byddont iach yn y fiydd

;

14 Heb ddal ar chwedlau
luddewaidd, agorchymynion
dyiiion, yn troi oddi wrth y
gwirionedd.
15 Pur yn ddîau yw pob
peth i'r rhai pur : eithr i'r

rhai halogedig a'r di-ffydd,

nid put dim ; eithr halogedig
yw hyd yn nod eu mcddwl
a'u cydwybod hwy.
16 Y maent yn profîesu yr
adwaenant Dduw ; eithr ar
weithredoedd ei wadu y
maent, gan fod yn lliaidd,

ac yn aiiufuild, ac at bob

Tlí
!

gweithred dda yn anghym-
1

meradwy,
j

PENNOD IL !

hyffarddi Ttt'i) yn ei
'

EITHR Uefara di y pethau
a weddo i athrawiaeth

iachus:
2 Bod o'r hynafgwr yn

sobr, yn onest, yn gymhesur,
yn iach yn y ífydd, y'nghar-
iad, mewn amynedd

:

.i Bod o'r hynaf-wragedd yr
un ffunud mewn ymddygiad
fel y gweddai i sancteidd-
rwydd; nid yn enlhbaidd,
nid wedi ymròi i win lawer,
yn rhoi athrawiaeth o dda-
ioni:
4 Fel y gallont wneuthur y
gwragedd ieuaingc yn bwyll-
og, 1 gam eu gwýr, i gam eu
plant,
5 Yn sobr, yn hur, yn
gwarched gartref, yn dda,
yn ddarostyngedig i'w gwr
príod, fel na chabler gair
Duw.
6 Y gwr leuaingc yr un
ffuuud cynghora i fod yn
sobr.

7 Gan dy ddangos dy hun
j-m nihob peth yn ensampl i

weithredoedd da : o danços,
mewn athrawiaeth, anllyg-
redigaeth, gweddeidd-dra,
purdeb,
8 Ymadrodd iachus, yr hwn

ni aller beio arno ; fel y byddo
l'r hwn sydd yn y gwrth-
wyneb gywilyddio, heb gan-
ddo ddim drwg i'w ddywedyd
am danoch chwi.
9 Cynghora weision i fod yn



TITUS,
ddarostyngedig i'w nieistr-

iaid eu'hun, ac i rj'ngu bodd
iddynt ym mliob peth ; nid
yn gwrth-ddywedyd

;

10 A'id yn Jam-guddio, ond
yn dang'os pob tîj'ddlondeb
da ; fel yr harddont athraw-
iaeth Dúw ein HiachawdwT
yra mhob peth.
11 Canys jTnddangosodd

gras Duw. yy hwn sydd yn
d^svn iachawdwTiaeth i bob
dyn

;

Ì2 Gan ein dysgu ni i wadu
annuwioldeb a chwantau
bydol, a byw yn sobr, ac yn
gyüawn, ac yn dduwiol, yii y
byd sydd yr awThon

;

13 Gan ddisgwyl am y go-
baith gwnfydedig, ac ym-
ddangüsiad gogoniant y Duw
mawr, a'n HiachawdwT lesu
Grist

;

14 Yr hwn a'i rhoddes ei

hun drosom, i'n prynu ni
oddi »Tth bob anwirédd, ac
i"n puro ni iddo ei liun yn
bobl brîodol, awj-ddus '

i

weithredoedd da.
15 Y pethau hyn Uefara a
chynghora, ac argyhoedda
gyd a phob awdurd'üd. Ka
ddîystyred neb di.

PENNOD ITI.
1 Y mae Paul yn hnfftjrddi Titut pa
bcthau a ddt/se, a pha hethau m
ddyss efe iddynt, 10 Am ochelyd
'

'
^* " »--«"' ^yndaneut

n dibennu

DWG ar gôf iddrat fod jti

ddarostyngedig i'r ty-
wysogaethau 'a'rawdurdodau,
fod yn ufudd, fod yn barod i

bob "gweithred dda,

II, III.

ddangos pob addfwjTider tu
ag at bob dyn.
3 Canys yr oeddym niimau
hefyd gjnt yn annoethion,
yn "anufûdd, yn cyfeiliorni,

yn gwasanaethu chwantau ac
amryw feluswedd, gan fj-w

mewTi drygioni a chenfigen,
yn ddigasog; yn casâu em
gilydd.
4 Eithr pan ymddangosodd

daioni a chariad Duw em
HachuLwr tu ag at dd>Ti,
5 Nid o weithredoedd cyf-

iawnder y rhai a wnaelhôm
m, eithr yn ol ei drugaredd
yr achubodd efe nyni, tn\T
ôlchiad yr adenedigaeth, ac
adnewyddiad yr Yspryd
Giân

;

6 Yr hwn a dywalltodd efe

amom ni jti heiaeth, trw>-

lesu Grist ein Hiachawdwr:
7 Feì, gwedi ein cyfiawiihûu
trwy ei ras ef, y'n gwneid yn
etifeddion yn ol goba'th
bywyd tragyyddoL
8 (iwir ÿu'y'gair. ac am y
pethau hyn yr ewj llysiwn i ti

fod j-n daer. fel y byddo i"r

sawl a gredasant i Dduw
ofalu ar flaenori mewn
gweithredoedd da. Y pethau
hyn sydd dda a buddiol i

ddynion.
9 Eithr gochel gwestiynau

ffol, acachau, a chynhennau,
ac ymrysonau ynghylch y
ddeddf -.'canys aiifuddiol yd-
ynt ac ofer.

10 (jochel y dyn a fyddo
heretic, wedi un ac aii ry-

budd:
11 Gan wybod fod y cyfryw
un wedi ei 'yrdroi, ac yn
pechu, gan fod yn ei ddam-
nio ei hunan,



12 Pan ddanfonwyf Arte-
mas attat, neu Tychicus,
bydd ddyfal i ddyfod attaf i

Nicopolis : canys yno yr arf-

aetliais auafu.
13 Hebrwng Zenas y cyf-

retthiwr, ac Apólos, yn ddi-

wyd; fel na byddo arnynt
eisieu dim.
J4 A dysged yr eiddom nin-
nau fiaenuri niewn gweith-
redoedd da i angenrheidiau,

fel na byddont yn ddi-
fifrwyth.

15 Y mae yr holl rai sydd
gyd â mi yn dy annerch.
Annerch y rhai sydd yn ein
caru ni yn y tfydtL Gias
/yddo gyd â chwi oU. Amen.

II At Titus, yr esgob cyntaf
a ddewiswyd ar eglwys y
Cretiaid, yr ysgrifenwyd
o Nicopolis ym Mace-
donia.

EPTSTOL SANT PAÜL AT

PHILEMON.

garedig d.

:erÿd e/ adre/ÿn

PAUL, carcharor Crist

lesu^ a'r hrawd Timo-
thëus, at Philemon ein han-
wylyd, a'n cyd-weithiwr.
2 Ac at Apphia ein hanwyl-

yd, ac at Archippus ein cyd-
filwr, acat yr eglwys sydd yn
dy d di

:

3 Gras i chwi, a thangnef-
edd, üddi wrth Dduw em
Tad, a'r Arglwydd lesu
Grist.

Yr wyf vn diolch i'm
jw, gan wneuthur coffa

am danat yn wastadol yn fy

ngweddiau,
5 Wrth glywed dy gariad,

a'r ffydd sydd gennyt tu ag
at yr Arglwydd lesu, a thu
ag at yr holl saint

;

6 Fel y gwneler cyfranniad
dy ífydd' di yn nerthol, trwy
adnahod pob peth daionus

a'r sydd ynoch chwi yng
Nghrist lesu.

7 Canys y mae gennym
lawer o lawenydd a diddan-
wch yn dy gariatl di, her-
wydd bod ymysgaroeud y
saint wedi eu llonni trwot ti,

8 O herwydd paham, er

bod gennyf hyfdra lawer yng
Nghrist, 1 oichymyn i ti y
peth sydd weddus;
9 Etto o ran cariad yr yd-
wyf yn hytrach yn attolwg,

er fy mod yn gyfryw un a
Phaul yr hynafgwr, ac yr
awThon hefyd yn garcharor
lesu Gnst.
10 Yr ydwyf yn attolwg i ti

I

dros fy mab Oiiesimus, yr

I

hwn a genhedlais i yn fy

I rinwmau

:

11 Yr hwn gynt a/ui ti yn
anfuddiol, ond yr awrhon yn
fuddiül í ti ac 1 mmnau hef-

yd ;

12 Yr hwn a ddanfonaia
I drachefn: a detbyii dithaa



,
ef, }T h\ra yw fy ymysgar-

I

oedd i

:

13 Yr h^íTi yr oeddwn i yn
ewyllysio ei ddal gjá â mi,
feldrosot ti y gwasanaethai

;

efe fi yn rhw\Tnau yr efengvL

i

14 Eithr hêb dy feddwl 'di

ni ewyllysiais wneuthur dim ;

! fel na byddai dy ddaioni di
megis o'anghearaid, ond o
fodd.
15 Canysysgatfyddermwyn
hyn yr ýmadawôdd dros am-
ser, fel y derbynit ef yn dra-

gy^T'ìd:
16 Nid fel gwas bellach,

eithr uwch law gwas, yn
frawd anw}"!, yn enwedig i

mi; eithr pa faintmwyití,
yn y cnawd ac yn yr Ar-
glwydd hefyd ?

17 Os wjt' ti gan hynny yn
fy nghymmerjd i yn gydym-
maiih, derbyii ef fel myfì.
13 Ac os gwnaeth efe" ddim
cam â thi, neu os yw yn dÿ
ddyled, cyfrifhjTmyamaf d

;

19 Myn'Paul 'a'i hysgrifen-
ai3 â'ní llaw fy hun, myfi a'i

HEBREAID, I.

talaf: fel na ddywedwyf
wrthyt, dy fod yn fy nj'Ied 1

;

ym mhellach am danat dy
hun hefyd.
20 lë, 'frawd, gâd i mi dy

fwynhâu di jm yr Arglwydd

:

Ilonna fy ymysgaroedd i yn
yr Arglwydd.
' 21 Gan hyderu ar dy ufudd-
dod jT ysg'rifenais attat, gan
wybód y gwnei, îe fwy nag
yr wyf j'n ei ddywedyd.
32 Heb law hjm hefyd,

parottoa i mi letty": canys" yr
ydwyf yn gobeithio trwy'eieh
gweddîau chwi y rhoddir fi i

chwi.
23 Y mae yn dy annerch,

î
Epaphras, fÿ nghyd-garch-

I
aror yng Nghrist lesu ;

I

24 Marc, Aristarchus, De-

i

mas, Luc, fy nghyd-weith-

I
^T^-

i 25 Gras ein Harglwydd lesu
Grist fÿddo gyd â'ch yspryd
chwi. Amen.
í At Philemon yr ysgrif-
enwyd o Rufain, gyd â'r

gwas Onesimus.

EPISTOL PAÜL YR APÜSTÛL AT YR

HEBREAID.
PENNOD I.

j
dyddiau diweddafhyn alef

D«w yn « áyidiaa diwedJaf a '
arodd WTthjTn ni yn ei Fabÿn y tlydd

tefarodd wrihpm ni tmy
'^ ; A yr hwn^

\ 3 Yr hwn'a wnaêth efe
,

i etifedd pob peth, trwy "yr
n,ydd iyddynrha^oriaryraT^^el.

j
^lî hefyd y "gTLaetÌl éfe'

,«.. MSvrjddyrar.g^u^
bydoedd

:

DÜW, wedì iddo lefaru
! 3 Yr h\vn, ac efe yn ddis-

lawer gwaith a llawer gleirdeb ei ogoniant e/, ac yn
raodJ gynt wrth y tadau wir lun ei berson ef, ac yn

[ trwy y prophwydi, yn y cynnal poh peth trwv air ei



HEBRE.
nerth, wedi puro ein pechod-
au ni trwyddo ef ei hun, a
eisteddodd ar ddeheulaw y
Mawredd yn y goruwch-
leoedd

;

4 Wedi ei wneuthur o hynny
yn well na'r angelion, o
gymmaint ag yr etifeddodd
efe enw niwy rhagorol na
hwynt-hwy.
5 Canys wrth bwy o'r angel-
ion y dywedodd efe un am-
ser, Fy mab ydwyt ti ; myfl
heddyw a'th genhedlais di?
A thrachefn, Myfi a fyddaf
iddo ef yn Dad, ac efe a fydd
i mi yn Fab ?

6 A thrachefn, pan yw jm
dwyn y Cyntaf-anedig i'r

byd, y mae yn dywedyd,
Ac addoled holl angeüon
Duw ef.

7 Ac am yr angelion y mae
yn dywedyd, Yr hwn sydd
yn gwneuthur ei angelion
yn ysprydion, a'i weinidog-
ion yn fflam dân.
8 Ond wrth y Mab, Dy
orsedd-faingc di, Dduw,
sydd yn oes oesoedd : teyrn-
wîalen uniondeb yw teyrn-
wîalen dy deyrnas di.

9 Ti a geraist gyfiawnder,
ac a gaseaist anwiredd ; am
hynny y'th enneiniodd Duw,
«e/ dy Dduw di, âg olew
gorfüledd tu hwnt i'th gyf-

eUlion.

10 Ac, Tydi yn y dechreu-
ad, Arglwydd, a sylfaenaist

Î' ddaear ; agwaith dy ddwy-
aw di yw y nefoedd ;

11 Hwynt-hwy a ddarfydd-
ant : ond tydi sydd yn par-
hàu ; a hwynt-hwy oll fel

dilledyn a heneiddiant

;

12 Ac megis gwisg y plygi
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di hwynt, a hwy a nemdir

:

ond tydi yr un ydwyt, a'th
flynyddoedd ni phallant.
13 Ond \vrth ba un o'r ang-

elion y dywedodd efe un
amser, Eistedd ar fy neheu-
law, hyd oni osodwyf dy
elynion yn droed-faingc i'th

draed ?

14 Onid ysprydion gwasan-
aethgar ydynt hwy oll, wedi
eu danfon i wasanaethu er
mwyn y rhai a gànt etifeddu
iachawdwriaeth î

PEXNOD 11.

1 Y dÿlem ni fod yn ufudd í Gràt
lesu; 5 ean fodyn tciro ganddo ef
gpmmerpd eiìí naturiaeth ni arno, 14
fdyr oeddyn anghenraid*

AM hynny y mae yn rhaid
. i ni ddal yn well ar y

pethau a glywsom, rhag uíi

amser i ni eu gollwng hin'y i

golli.

2 Canys os bu gadam y gair
a lefarwyd trwy angelion, ac
os derbyniodd pob trosedd
ac anufudd-dod gyfiawn dal-
edigaeth

;

3 Pa fodd y diangwn ni, os
esgeuluswn iachawdwriaeth
gymmaint, yr hon, wedi
dechreu ei thraethu trwy yr
Arglwydd, a sicrhâwyd i ni

gan y rhai a'i clywsant ef;
4 A Duw hefyd yn cyd-

dystiolaethu, trwy an^^dd-
ion a rhyfeddodau,acamryw
nerthoedd, a doniau yr Ys-
prj'd Glàn, yn ol ei ewyllys
ei hun ?

5 Canys nid i'r angelion y
darostyngodd efe y byd a
ddaw, am yr hwn yr ydjTn
yn llefaru.

6 Eithr un mewn rhyw fan



HEBREAID, II, III.

a dystiolaethodd, gaíi ddy- ! A thrachefn, Wele fi a"r

wedyd, 'Pa beth y^v dyn, i

tl i feddwl am dano ? neu
fab dyn, i ti i yraweled âg
ef ?

i

7 Ti a'i gwnaethost ef ych-
' ydig îs na"r angelion ; â go-

j

goniant ac anrhydedd y cor-
onaist ti ef, ac à'i gosodaist

I
ef ar weithredoedd dy ddwy-
law:

I

8 Ti a ddarostyngaist bob
I

peth dan ei draed et Canys
I wrth ddarostwng pob pet.h

! iddo, ni adawodd efe ddim
j

heb ddarostwTig iddo. ûnd
!
}"T awrhon nid ydym ni etto

: yn gíveled pob peth wedi eu
; darostwng iddo.

plant a roddes Dtiw i

14 Oblegid hynny, gan fod

y plant yn gyfrannogion o
gig a g^vaed, yntau hefyd yr
un modd a fu gyfrannôg o'r

un pethau ; fel trwy farwol-
aeth y dlnystriai efe yr hwn
oedd a nerth marwolaeth
ganildo, h}-nny yw, diafol

;

15 Ae y gwaredai hwynt, y
rhai trwy ofn marwolaeth
oeddynt dros eu hoU fywyd
dan gaethiwed.
16 Canys ni chymmerodd

efe naturíaeth angelion

;

eithr had Abraham a gym-
merodd efe.

17 Am ba achos y dylai efe

9 Eithr yr ydvm ni yn ym mhob peth fod yn gj'flfel-

i

gweled lesu. yr hn a wnaed ^'^ ^'^' ^^'^'^^^ f^i -t k„hho;
' ychydig yn is na'r angelion,
î
o herwydd dioddef marwol-
aeth, wedi ei goroni â gogon-
iant ac anrhydedd : fel irwv
ras Duw y profai efe farwoí-
aeth dros bob dyn.
10 Canys gweddus oedd

iddo ef, o her\\7dd yr hwn i/

mae pob peth, a thrwy yr
hwn ÿ mae pob peth, wedi
idda ddwyn meibion lawer i

ogoniant, berfifeithio Tywys-
og eu hiachawdwriaeth hwy
trwy ddîoddefiadau.
11 Canys jt hwn sydd yn

sancteiddio, a'r rhai a sanct-
eiddir, o'r un y maent oll.

I Am ba achos nid yw gywil-

I

yddus ganddo eu galw hwy
' }T1 frodjT

yb i'w frodjT ; fel y byddai
drugarog ac Arch-offeiriati
ffyddlawn, mewn pethau yn
perihyn i Dduw, i wneuthur
cymmod dros bechodau y
bobl.

18 Canys jti gymmaint a
dioddef o hono ef, gan gael
ei demtio, efe a ddichon gyn-
northwj-o y rhai a demtir.

PENNOD III.

1 Bod Cnsi yn rhagori ar Moses : 7
am hynny oni chredwn ni iddo e/, yr

frodjT sanctaidd, cyfran-
nogion o'r galwedigaeth nef-
ol, ystjTÌwch Apostol ac
Arch-offeiriad ein cyffes ni,

12 Gan ddywedyd, Mj'fi a Crist lesu ,

i fynegaf dy enw di i'm brod- 2 Yr hwn sydrt ffvddlawn

I

yr ; y'nghanol yi eglwj-s y'th i i'r hwn a'i hordeihiodd ef.
folaf di.

1 niegis ag y bu Moses jti ei
13 A thrachefn, Myfi a holl d ef.

I
fyddaf rn ymddiried ynddo. I 3 Canys fe a gyfrifwyd hwn

NS
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yn haeddu mwy gogoniant

|
neb o honoch trwy dwyll

na Moses, o gymmaint ag y
j

pechod.
mae yr hwn a adeiladodd y |

14 Canys fe a"n gwnaed ni
t yn cael mwy o barch na'r

j

yn gyfrannogion o Grist, os
tj*.

j

daliwn ddechreuad ein hyder
4 Canys pob t a adeiledir

i
yn sicr hyd y diwedd

;

gan rj'w un ; ond yr hwn
adeiladodd bob
Duw.
5 A Moses yn wir a fu
Éfyddlawn yn ei holl d
megis gwas, er tystiolaeth i'r

pethau oedd i'w Uefani

;

6 Eithr Crist, megis Mab
ar ei d ei hun : tý yr hwn
ydym ni, os nyni a geidw etJi

hyderagorfoledd eiwgobaith
yn sicr hyd y diwedd.
7 Am hynny, megis y mae

yr Yspryd Glàn yn dywedyd,
Heddyw, os gwrandêwch ar
ei leferydd ef,

8 Na chaledwch eich calon-

nau, megis yn y cyffroad, yn
nydd y pro'""— "' "~ '

diffaethwch
nydd y profedigaeth yn

iycy:
îdigae

15 Tra y dywedir, Heddyw,
'peth yw

I os gwrandêwchareileferydd
ef, na chaledwch eich calon-
nau. megis yn y cyffroad-

16 Canys rhai, wedi gwrand-
aw, a'i digiasant e/; ond nid
pawb a'r a ddaethant o'r

Aiplit trwy Moses.
17 Ond wrth bwy y digiodd

efe ddeugain mlynedd ? onid
wrth y rhai a bechasent, y
rhai y syrthiodd eu cyrph yn
y diffaethwch ?

18 Ac wrth bwy y tyngodd
efe, na chaent h\vy fyned i

mewn i'w orphwj'sfa ef?
onid wrth y rhai ni chredas-
ant ?

19 Ac jc ydym ni jm gweled
ja allent hwy fyned i mewn

9 Lle y temtiodd eich tadaii o henvydd anghrediniaeth-
fyfi, y profasant fl, ac y gwel-
sant fy ngweithredoedd ddeu-
gain mlynedd.
10 Am hynny y digiais wrth

y genhedlaeth honno, ac y
dywedais, Y maent bob am"-

ser yn cyfeiliorni yn eu cal-

onnau ; ac ni adnabuant fy

ffyrdd i

:

11 Fel y tyngais yn fy llid,

na chaent ddyfod i mewn i"m
gorphwysfa.
12 Edrychwch, frodyr, na
byddo un amseryn neb o hon-
och galon ddrwg anghredin-
iaeth, gan ymadaw oddi wrth
Dduw byw.
13 Eithr cynghorwch eich

gilydd bob dydd tra y gehvir
hi Heddyw ; fel na chaleder

PENNOD IV.
1 Trwìiffydd y mae cael gorphwysfa
„ Cratwno<.'iun. 12 Oaüu ^air

'Duw. 14 Trîmj ein Harch-offeiriaH

lesu, Mab Duto, yr hwn ordd heb

bechod, ond nid heb ei wendid, 16 y
mae inisyrchu yn hýf at orsedd-

adael i ni i fyned i mewn i'w
j

orphwysfa ef, rhag bod neb o :

honoch yn debyg i fod yn ol. I

2 Canys i ninnau y pregeth-
wyd y'r efengyl, megis ag

|

iddynt h\v}'thau : eithr y gair
[

a glybuwyd ni bu fuddiol

iddynt hwy, am nad oedd
wedi ei gyd-dymheru â ffydd

yn y rhai a'i clywsant
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3 Canys yr ydym ni, y rhai

a gredasom, yn myned i

mewn i'r orph\vysfa, megis y
dywedodd efe, Fel y tyngais
yn fy llid, Os ânt i mewn
i'm gorphwj'sfa i: er bod
y gweithredoedd wedi eu
gwneuthur er seiliad y byd.

4 Canys efe a ddywedodd
mewn 'man am y seithfed

dydd fel h}-n ; A gorphwys-
odd Duw y seithfed dydd
oddi wTth ei holl weithred-
oedd.
5 Ac yma drachefn, Os ânt

i mewn i'm gorphwysfa i.

6 Gan hynny, gan fod hyn
wedi ei adaei, fod rhai j-n

myned i mewn iddi, ac nad
aelh y rhai y pregethwyd yn
gyntaf iddynt i mewn, o
herwydd anghrediniaeth

;

7 Trachefn, y mae efe yn
pennu rhyw ddiwrnod, gan
ddywedyd yn Dafydd, Hedd-
yw, ar ol cmmaint o amser

;

megis y dywedir, Heddyw,
os gwrandêwch ar ei leferydd
ef, na chaledwch eich calon-
nau.
8 Canys pe dygasai Jesus
hwynt íorphwysfa, ni soniasai
efe ar ol hynny am ddiwrnod
arall.

9 Y mae gan hynny or-

phwj'sfaetto yn ol i bôblDduw.
10 Canys ýr hwn a aeth i

mewn i'w orphwysfa ef, hwn

megis y gw>iaeth Duw oddi
wTth yr eiddo yntau.
11 Byddwn ddyfal gan hyn-
ny i fyned i mewa i'r or-

phwysfa honno, fel na sjTthio
neb'yn ol yr un siampl o
anghrediniaeth.

12 Canys bywiol yw gair

]
Duw, a nerthôl, a llymmach

! nag un cleddyf dau-üniog, ac
yn cyrhaeddyd trwodd hyd

|

wahaniad yr enaid a'r ys-
pryd, a'r cymmalau a'r mêr

;

ac yn bamu meddyüau a
bwriadau y galon.

i 13 Ac nid oes greadur an-
amlwg yn el olwg ef : eithr
pob peth S'jdd yn noeth ac yn
agored i'w lygaid ef am yr
hwn yr ydyin yn són.

I

14 Gan fod WTth hynny 1 ni
Arch-oíTeiriad mawr, yr hwn
a aeth i'r nefoedd, lesu Mab
Duw, glynwn yn ein proffes.

15 Canys nid oes i ni Arch-
offeiriad heb fedru cyd-ddi-
oddef gyd â'n gi.vendid ni

;

\

ond wedi ei demtio ym mhob
;
peth yr un ffunud a ninnau,
etto heb bechod.
16 Am hynny awn yn hy-
derus at orsedd-faingc y gra.s,

fel y derbyniom drugâredd,
ac y caffom ras yn gymmorth

i

cyfamseroL

!
PENNOD V.

hynny.
t pethat

CANTS pob arch-offeiriad
wedi ei gymmerj'd o

blith dynion, a osodir'dro^
ddjTiion yn y pethau sydd tu
ag "at Dduw,"fel yr offrymmo
roddion ac aberthau dros
bechodau

;

2 Trhwn a ddichon dosturio
wrth y rhai sydd mewTi an-
wybodaeth ac amryfusedd ;

;

am ei fod yntau hefyd wedi
; ei amgylchu à gwendid.



I

3 Ac o achos hyn y dylai,

negis dros y bobl, felly hefyd
drosto ei hun, offrymmu dros
bechodau.
4 Ac nid yw neb yn cym-
meryd yr anrliydedd hwn
iddo ei hun, ond yr hwn a
alwyd gan Dduw, megis
Aaron.
5 Felly Crist hefyd nis go-

goneddodd ei hun i fod yn
Arch-oflfeiriad ; ond yr hwn
addywedoddwrtho, T}'di yw
fy Mab; mylì heddyw a'th

genhedlais di.

6 Megis y mae yn dywedyd
mewn lle arall, Üffeiriad wyt
ti yn dragywydd yn ol urdd
Melchisedec.
7 Yr hwn yn nyddiau ei

gnawd, gwedi iddo, trwy lef-

ain cryf a dagrau, otfrwm
-:weddiau ac erfyniau at yr

oddi wrth farwolaeth, a chael
ei wrandaw yn yr hyn a ofn-

odd;
8 Er ei fod yn Fab, a ddysj

HEBREAID. V, VI.

ion dechreuad ymadroddion
Puw ; ac yr ydych yn rhaid i

chwi wnh laeth, ac nid bwyd
cryf.

13 Canys pob un a'r sydd
yn ymarfer â llaeth, si/dd

anghynnefin â gair cyfiawn-
der ; canys maban yw.
14 Eithr bwyd cryf a berth-
yn i'r rhai perffaith, y rhai o
herwydd cynnefindra y mae
ganddynt synwyr wedi ymar-
fer i ddosparthu drwg a da.

PENNOD VI.

bod yn ddianwadal, 12 yn ddiwyd,
ac yn dd'ìoddefi^ar i ddis^'yl ujrth

Dduw, 13 amjod Daw yn stcT yn ei

AM hynny, gan
. heibioyrymadroi ^

hwn oedd abl i'w achub ef yn dechreu rhai yng Nghrist,

roddi
heibio yr ymsìdrodd sydd
echreu rhai yng Nghrist,

áwn rhagom at berffeith-

rwydd ; heb osod i lawr dra-
chefn sail i edifeirwch oddi
»rth weithredoedd meirwon.

odd ufudd-dod trwy y pethau
j

ac i ffydd tu ag at Dduw,
a ddíoddefodd

:

9 Ac wedi ei berffeithio, efe

a wnaethpwyd yn Awdur
iachawdwriiteth dragywydd-
ol i'r rhai oll a ufuddhânt
iddo;
10 Wedi ei gyfenwi gan
Dduw yn Arch-offeiriad yn
ol urdd Melchisedec.
11 Am yr liwn y mae i ni

lawer i'w dywedyd, ac an-
hawdd eu traethu, o achos
eich bod chwi yn hwyr-drwni
eich clustiau.

12 Canys lle dylech fod yn

athrawiaeth bedyddiad-
au, ac arddodiad dwylaw, ac
adgyfodiad y meirw, a'r fam
dragy\vyddol.
3 A hyn a wnawn, os can-

iattâ Duw.
4 Canys ammhosibl yiu i'r

rhai a oleuwyd unwaith.ac a
brofasant y rliodd nefol, ac a
wnaethpwyd yn gyfrannog-
ion o'r Yspryd Glân,
5 Ac a brofasant, ddaionus

air Duw, a nerthoedd y byd
a ddaw,
6 Ac a syrthiant ymaith.

athrawon oranamser, y mae
j

ymadnewyddu drachefn
amoch drachefn eisieu dysgu edifeirwcli

;
gan eu bod yn

i chwi beth ydyìo egwyddor- 1 ail groeshoelio iddynt eu
(



! hunain Fab Duw, ac yn é

i }Ti watwar.

HEBEEAID, Vr, Vn.
16 Canys dynion yn wir sj-dd

I

yn tynçu i un a fo mwy
7 Canys y ddaear, yr hon

;
ilw er sicrwydd sydd derfyn

sydd yn yfed y gwlaw sydd
j
iddynt ar bob ymrj'son.

}'n mynych-ddyfod arni, ac
\-n dw3^i llysiaû cymmwys i'r

: rhai y llafurir hi gandcîynt,
svdd vn derbjTi bendith gan
Dduw:
8 Eithr yr hon sydd yn

! (h\yn drain a raîeri, sydd
anghymmeradw}', ac agos i

felldith; diwedd yr hon yw,

^

ei llosgi.

9 Eithir yr ydym ni yn coelio
1 am danoch chwi, anwylyd,
bethau gwell, a phètìiau
y'ngln wrth iachawdwT-
iaeth, er ein bod yn dywedyd
fel h.vn.

10 Canys nid yw Buw yn
aughyfiawn, fel }t anghoflo

.
eich gwaith, a'r llafurus gar-
iad, yr hwn a ddangosasoch
tu ag at ei enw ef, y rhai a
weiniasoch i'r saint, ac ydych
)-n gweinL
11 Ac yr ydym yn chwen-
nych fod i bob un o honoch
ddangos yr un diwydrwydd,
er mwyn "Uawn-sicrydd go-
liaith hyd y diwedd

:

12 Fel na byddoch fusgrell,

eithr ya ddilynwyr i'r rhai
trwy ffydd ac amynedd sydd
}t\ etifeddu yr addewidion.
'
13 CanysDuWjWTth wneuth-
addewid i Abraham, ob-

17 Yn }T hyn Duw, yn
e\vyllysio }-n helaethach
ddângos i etifeddion }t add-
ewid ddîanwadalwch ei gyng-
hor, a gyfr}-ngodd trwy Iw

:

18 Fel tr«7 (údau beth dìan-
wadal. ^Ti y rhai yr oedd yn
ammhosibl i Dduw fod n
gelwyddog, y gallem ni 'gael

,

cysur cr}'f, y rhai a ffoisom i i

gmmeT}'d 'gafael jn y go-
[

baith a osodw}d o'n blaen

:

19 Tr hwn sÿdd gennym ni
|

megis angor }t enaid yn i

ddiogel ac yn' sicr, ac yn '

myned i men hyd at }t hyn
sydd o'r tu fewn 'i'r llèh

;

'20 I'r man yr aeth y rhag-
flaenor drosoín ni. sef Tesu,

|

}T hwn a wnaethpwyd yn
j

Arch-ofifeiriad yn dragy-
,

w}ddol ya. ol urdd Melchi-

1

se'dec.
j

PENNOD VII. I

1 Crist lesri sydd Offeiríad pn ol urdd
;

Mdchisedec ; 1\ ac fe'ly yn rhaeori i

Uawer ar yr offeiriaid oedd yn ol
,

CANTS y Melchisedec '

hwn, bfenhin Salem,
I

j
offeiriad y Duw Goruchaf, jrr !

: hwn a gyfai-fu âg Abraham
j

WTth ddychwelyd o ladd y j

legid na allai dyngu i neb brenhinoedd, ac a'i bendith-
j

oedd fwy, a dyngôdd iddo ei
|

iodd ef

;

i hun. 2 I'r hwn hefyd y c}-fran-
j

14 Ganddywedyd.Tnddîau
i nodd Abraham ddegwm 0,

{

gan fendithio y'th fendithiaf, bob peth: yr h\vn yn gyntaf,
j

I

a chan amlhâu y'tli amlhâf. o"i gyfieithu, yw, Brenhin
1

I

13 Ac felly, w'edi iddo hir- cyfiawnder, ac wedi hynny
j

^ ymaros, efe'a gafodd yr add- hefyd, Brenhin Salera, }t .

I
ewid. hvn yyr, Brenhm heddwch :

|



3 Heb dad, heb fam, heb
achaii, heb fod iddo ua de-
chreu dyddiau, na diwedd ein-

ioes ; eithr wedi ei wTieuth-
ur yn gyflfelyb i Fab Duw,
sydd yn aros yn Offeiriad yu
dragywydd.
4 Édrychwch faint oedd
hwn, i'r hwn hefyd y rhodd-
odd Abraham y patriarch
ddegwm o'r anrhaith.
5 A'r rhai yn wir Sì/dd o

feibion Lefi yn derhyn swydd
yr offeiriadaeth, y mae gan-
ddynt orcliymyn i erymmer} d
degwna gan y bobl yn ol y
gyfraith, sef gan eu brodyr,
er eu bod wedâ dyfod o Iwyn-
au Abraham

:

6 Eithr yr hwn nid oedd ei

achau o honynt hwy, a gym-
merodd ddegwm gan Abra-
ham, ac a fendithiodd yr
hwn yr oedd yr addewidion
iddü.

7 Ac yn ddiddafU, yr hwn
8ÿdd leiaf a feudithir gan ei

well.

8 Ac yma y mae djTiion y
rhai sydd yn meirw yn cym-
meryd degymmau : eithr
yno, JT hwi y tystiolaethwyd
am dano ei fod yn fyw.
9 Ac, fel y dywedwjf felly,

yn Abraham y talodd Lefi
hefyd ddegwm, yr hwn oedd
yn cymmeryd degymmau.
10 Oblegid yr ydoedd efe

etto yn Iwj'nau ei dad, pan
gyfarfu Melchisedec âg ef.

11 Oa ydoedd gan hynny
berffeithrwydd trwy offeir-

iadaetli Left, (oblegid dan
honno y rhoddwyd y gyfraith
i'r bobl.) pa raid oedd mwy-
aah godi Offeiriad arall yn
ol urdd Melchipedec, ac na<»
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gelwid ef yn ol urdd Aa-
ron?
12 Canys wedi newidio yr

offeiriadaeth, angheuraid yw
bod cyfuewid ar y gyfraith
hefyd.
13 Oblegid am yr hwn y

I

ftlywedir y pethau hyn, efe a
berthyn i Iwyth arall, o'r hwii
nid oedd neb yn gwasau-
aethu jT allor.

14 Canys hysbys yic, mai o
Juda y cododi.l eiu Har-
glwydd ni ; am yr hwn Iwyth
ni ddywedodd Moses ddim
tu ag at offeiriadaeth.
15 Ac y mae yn eglurach o

lawer etto; od oes yn ol

cyffelybrwydd Melchisedec
Ofifeiriad arall jti codi.

16 Yr hwu a wnaed, nid
yn ol cyfraith gorchymyn
cnawdol, eithr yn ol nerth
bywyd annherfynol.
17 Canys tystiolaethu y
mae, Offeiriad wi/t ti yn dra-
gywydd yn ol urdd Slelchi-

sêdec.
13 Canj-s yn ddîau y mae
dirymmiad i'r gorchj-mj-n
sydd yn myned o'r blaen, o
herwjdd ei lesgedd a'i afles.

19 Oblegid ni pherffeith-
iodd y gyfraith ddim, namyn
dwyn gobaith gwell i mewn
a berffeühiodd ; trwy yr hwn
yr ydj-m yn nesâu at Dduw.
20 Ac yn gymmaint nad
heb Iw ]/ gwnaeíhpwyd e/ yn
Offeiriad

:

21 (Cauys y rhai hynny yn
wlrydynt wedi eu g\vneuthur
yn - offeiriaid heb Iw : ond
hwn trwy Iw, gan jr hwn a
ddywedodd wrtho, Tyngodd
yr Arglwydd, ac ni bydd
^ifar ganddo, Ti sydd Off-
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eiriad yn dragywj-dd yn ol

urdd Melchisedec :)

22 Ar de&tament gwell o
hyniiy y gwnaethpwyd lesu
jTi Fachnîydd.
23 A'r rhai hynny yn wir,

llawersydd wedi eu gwneuth-
ur yn óffeiriaid, o hersvydd
lluddio iddynt gan farwol-
aeth harhâu

:

24 ünd hwn, am ei fod yn
aros jTi dragywydd, sydd ag
offeiríadaeth dragjwyddol
ganddo.
•25 Am hynny efe a ddichon
hefyd j-n gwbl iachâu y rhai
trwyddo ef sydd yn dyfod at
Ddiiw, gan ei fod ef yn b}nv
bob amáer i eiriol drostynt
hwy.
26 Canys y cyfryw jtrch-

offeiriad sanctaidd, diddrwg,
dihalog, didoledig oddi \vrth
bechaduriaid, ac wedi ei

wneuthur yn uwch na'r nef-
oedd. oedd weddus i ni

;

27 Ýr hwn nid yw raid iddo
beunydd, megis i'r offeiriaid

hjTiny, offrynimu aberthau
yn gjrntaf dros ei bechodau

I
ei hun, ac yna dros yr eiddo
ybobl: canyshynnyawTiaeth

' efe unwaith, pan oíîrj-mmodd
I
efe ef ei hun.

\
28 Canys y gj-fraith sydd yn

i
gwneuthur dynion a gwendid

j
ynddynt, yn arch-offeiriaid

;

; eithr g^ir y Uw, jt hwn a
{
fu wedi y gyfraith, sydd yn

\

s/wneuthur y Mab, yr hwn a

I

berffeithiwyd yn dragywydd.

PENNOD YTTL
1 Ofeiriadaeth ^aron a ddijannodd,

! pan ddaeth Crist yr Offeiriad trasy-

vn, VIII.

APHEN ar y pethau a
ddywedwyd yw hyn ; Y

mae gennym y fath Arch-
offeiriad, yr hwn a eistedd-
odd ar ddeheulaw gorsedd-
faingc y Mawredd yn y nef-
oedd

;

2 Yn "Weinidog y gyssegrfa,
a'r gwir dabernacl, yr hwn a
osododd yr Arglwydd, ac nid
dyn.
3 Canys pob arch-offeiriad a

osodir i offiymmu rhoddion
ac aberthiiu : o herwydd pa-
ham rhaid oedd bod gan
hwn hefyd yr hyn a offrym-

I

mai.
]

4 Canys yn wir pe bai efe ar

y ddaear, ni byddai yn offeir-
j

iad chwaith ; gan fod offeir-

iaid y rhai sydd yn offrymmu
rhoddion yn ol y dileddf

:

5 Y rhai sydd yn gwasan-
aethu i siampl a chysgod y
pethau nefoi, megis y rhy-
buddiwyd Moses gan Dduw,
pan oedd efe ar fedr gorphen
y babell : canys, Gwel, medd
efe, ar wneuthur o honot

]

bob peth yn ol y portreiad a
j

ddangoswjd i ti yn y myn-
|

ydd. I

6 Ond yn awr efe a gafodd i

weiuidogaeth mwy rhagorol,
o gjTnmaint ag y mae yn

|

Gyfryng^vr cyfammod gwell,
i

yr hwn sydd wedi ei osod ar
,

addewidion gwell.

7 Oblegid yn wir pe buasai

y cyntaf hwnnw yn ddifeius,

ni cheisiasid lle i'r ail.

8 Canys yn beio amynt liwy

y dywed efe, Wele, y mae y
dyddiau yn dyfod, medd yr
Arglwydd, ac mi a wnaf â
th Israel ac â th Juda
gyfammod newydd

:

N5
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9 Nid fel y cyfammod a
wneuthum â'u tadau hwj'nt,
yn y dydd yr ymaflais yn eu
llaw hwynt i'w dwyn hwy o
dir yr Aipht: oblegid ni
thrigasant hwy yn fy nghyf-
ammod i, minnau a'u hës-
geulusais hwythau, medd yr
Arghyydd.
10 Oblegid hwn yw y cyf-

ammod a ammodaf íì à th
Israel ar ol y dyddiau hynny,
medd yr Argl\vydd; Myfi a
ddodaf fy nghyfreithiau yn
eu meddwl, ac yn eu calon-
nau yr ysgrifenaf hwynt : a
mi a fyddaf iddynt hwy yn
Dduw, a hwythau a fyddant
i minnau yn bobl

:

11 Ac ni ddysgant bob un ei

gymmydog, "a phob un ei

frawd, gan ddywedyd, Ad-
nebyddyrArglwydd: oblegid
hwynt-hwy oll a'm hadnab-
yddant i, o'r Ueiaf o honynt
hyd y mwyaf o hooynt.
12 Canys tnigarog fyddaf
wrth eu hanghyfiawnderau,
a'u pechodau hwynt a'u han-
wireddau ni choflaf ddim o
honyTit mwyach.
13 Wrth ddywedyd, Ct/fam-
mod newydd, efe a famodd y
cyntaf yn hen. E ithr yr hwn
a aeth yn hen ac yn oedran-
nus, sydd agos i ddiflannu.

PENNOD IX.
1 Y mae yn dani^os dull seremon'ìau
ac aberthau gwnedlyd y gyfraith ;

11 a'u bod yn ìlai en teilyn^doda^u
perffeithrwydd nag aberth Critt a'i

AM hynny yn wir yr yd-
JA. oedd hefyd i'r tabernacl
cyntaf ddefodau gwasanaeth
Duw, a chyssegr bydoL

, VIII, IX.

2 Canys yr oedd tabemacl
wedi ei wneuthur

; y cjTataf,

yn yr hwn yr oedd y can-
hwyllbren, a'r bwrdd, a'r

bara gosod ; yr hwn daber-
ìmcl a elwid, Y cyssegr.

3 Ac yn ol yr ail lèn, yr
oedd y babell, yr hon a elwid,
Y cyssegr sancteiddiolaf

;

4 Yr hwn yr oedd y thusser
aur ynddo, ac arch y cyfam-
mod wedi ei goreuro o ara-
gylch; yn yr hon yr oeddy
crochan aur a'r manna yn-
ddo, a gwîalen Aaron yr hon
a flagurasai, a Uechau y cyf-

ammod

;

5 Ac uwch ei phen cerub-
iaid y gogoniant yn cysgodi

y drugareddfa : am y fhai ni
ellir yn a,wr ddywedyd bob
yn rhan.
6 A'r pethau hyn wedi eu

trefnu felly, i'r tabernacl
cyntaf yn ddiau yr âi bob
amser yr offeiriaiá, y rhai
oedd yn cyflawni gwasanaeth
Duw:
7 Ac i'r ail, unwaith bob
blwyddyn yr di yr arch-ofl'-

eiriad yn unig; nid heb
waed, yr hwn a offrymmai
efe drosto ei hun, a í/ii'os an-
wybodaeth y bobí
8 A'r Yspryd Glàn yn hys-
bysu hyn, nad oedd ffordd
i'r cyssegr sancteiddiolaf yn
agored etto, tra fyddai y
tabernacl cyntaf yn sefyil

:

9 Yr hwn ydoedd gytfelyb-

iaeth dro3 yr amser presen-
nol, yn yr hwn >t offrymmid
rhoddion ac aberthau, y rhai
ni allent o ran cydwybod
berffeithio yr addolydd

;

10 Yrhai oedd yn sefyU yn
unig ar fwydydd. a dîodydd,



a» amryw olchiadau, a del

odau cnawdol, wedi eu gosod
arnÿnt hyd amser y diwyg-

i
iad.

I

11 Eithr Crist, wedi dyfod
! yn Arch-oíTeiriad y daioiius

I

bethau a fyddent,' trw'y da-
I bernacl mwy a pherffeith-

I iach, nid o waithllaw, hynnj
yw, nid o'r adeiladaeth yma'
"" Nid chwaitb trw

HEBREAID, IX.

19 Canys wedi i Moses ad-
rodd yr holl orchymyn yn ol

y gyfraith wrth yr holl bobl,
efe a gymmerodd waed llcÄ a
geifr, gyd â dwfr, a gwlan
porphor, ac isop, ac a'i taen-
eilodd ar y llyfr a'r boijl oll.

20 Gan ddywedyd, Hwn yw
gwaed y testament a orchy-
mvnodd Duw i chwi.

. ,

2"l Y tabemacl hefyd a holl

geifralloi, eithrtrwy ei waed
j

lestri y gwasanaeth a daen-
hun, á aeth unwaith

mewn i'r cyssegr, gan gael
ni dragywyddol ryddhâd.
13 Oblegîd os ydyw gwaed

teirw a geifr, a lludw anner
wedi ei daenellu ar y riiai a
halogwyd, yn sanctéiddio i

bureiddiad ý cnawd

:

14 Pa faint mwy y bydd i

waed Crist, yT hwn trwy jt
Yspryd tragywyddol a'i iio'ff-

rymmodd ei hun yn ddifai i

l3duw, buro eich 'cydwj-bod
chwi oddi -nTth weittíredoedd
meirwon, i wasanaethu v
Duw byw ?

15 Ac" am hynny y mae efe

yn Gyfryngwr y cyfammod
newydd, megis tnvy f<<d

marwolaeth yn ynâwared
oddi wrth y troseddau oedd
dan y cyfámmod cyntaf, y
cai y'rhài a alwyd dderbyn
addewid yr etifeddiaeth día-
gywyddoL
16 Oblegid lle byddo testa-
ment, rhaid i/w digwyddo
marwolaeth y testamentwT.
17 Canys wedi marw dynion

y mae testameutmewn gryon

:

ellodd efe â gwaed yr un
modd.
22 A chan mwyaf trwy waed
y purir pob peth wrth y
gyfraith; ac heb ollwng
gwaed nid oes roaddeuant.
23 Rhaid oedd gan hynny i

bortreiadau y pethau sydd
yn y nefoedd gael eu puro
â'r pethau hyn ; a'r pethau
uefol eu hunain âg aberthau
gwell na'r rhai hyn.
24 Canya nid i'r cyssegr o
waith llaw, portreia'd y gwir
gyssRgr, yr aeth Crist i mewn

;

ond i'r nef ei hun, i ym-
ddangos yn awr ger bron
Duw trosom ni

:

25 Nac fel yr oflfryTnmai efe
ei hun yn fynych", megis y
mae yr" arch-ofTeiriad yn
myned i mewn i'r cyssegr
bob blnyddyn, â gwaed arall

:

26 (Oblegid ynarhaidfuasai
iddo yn fynych ddîoddef er
dechreuad y byd;) eithr yr
awrhon unwaith yn niwedd
y byd yr ymddangosodd efe,

i ddiíëu" pechod trwy ei

aberthu ei hun.
oblegid nid oes etto nerth

|
27 Ac megis y gosodwyd i

jTiddo tra fyddoy testameut- ' ddynion farw unwaith, ac
wr yTi fyw.

[

we"di hynny hod barn

:

18 O ba achos ni chyssegr- 28 Feily Crist hefyd, wedi ei

wyd y cyntaf heh wae<l. ' offrymmu unwaith i ddwyn
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ymaith bechodau llawer, a
|
bechod,

ymddengys yr ail waith, heb
bechod, i'r rhai sydd yn ei

ddisgwyl, er iachawdwriaeth.

PENNOD X.

rth corph Crist a offrymmivyd
•aith, 14 sydd hylh yn tynnu

ymaith bechodàu. 19 Cynghor i lynu
yn lew yn y ffydd truiy amynedd a

OBLEGID y gyfraith, yr
hon sydd gaiiddi gysgod

daionus bethau i ddyfod,

mynnaist, ac nid
ymfoddlonaist ynddynt; y
rhai yn ol y gyfraith a off-

rymmir

:

9 Yna y dywedodrt, "Wele fi

yn dyfod i wneuthur dy ew-
yllys di, Dduw. Y mae yn
tynnu ymaith y cyntaf, fei y
gosodai yr ail.

10 Trwy yr hwn e\vyllya yr
ydym ni wedi ein sancteiddio,
trwy offrymmiad corph lesu
Grist unwaith.
11 Ac y mae pob offeiriad

nid gwir ddelw y pethau, nis
|

yn sefyll beunydd yn gwas-
gall trwy yr aberthau hynny,
y rhai y maent bob blwyddyn
yn eu hoffrymmu yn wastad-
ol, byth berffeithio y rhai a
ddêl atti.

2 Oblegid yna hwy a beid-
iasent â'u hoffrymmu, am na
buasai gydwybod pechod
mwy gan y rhai a addolasent,
wedi eu glanhâu unwaith.
3 Eithr yn yr aberthau hyn-
ny y mae adgoffa pechodau
bob blwyddyn.
4 Canys ammhosibl yw i

waed tèirw a geifr dynnu
ymaith bechodau.
5 O herwydd paham y mae

efe, wrth ddyfod i'r byd, yn
dywedyd, Aberth ac offr^^-m
nis mynuaist, eithr corph a
gymhwysaist i mi

:

6 Offrymmau poeth, a thros
bechod, ui buost foddlawu
iddynt.
7 Yna y dy.vedais, Wele fi

yn dyfod, {y mae yn ysgrif-

enedig yn nechreu y Uyfr am
danaf,) i wueuthur dy ewyll-
ys di, Dduw.
8 edi iddo ddywedyd
uchod, Aberth ac offrwm, ac
oörymmau poeth, a thros

anaethu, ac yn offrymmu yn
fynyoh yr un aberthau, y
rhai ni allant fyth ddilëu
pechodau

:

12 Eithr hwn, wedi offrym-
mu un aberth dros bechod-
au, yn dragywj'dd a eistedd-
odd ar ddeheulaw Duw

;

13 hyn allan yn disgwyl
hyd oni osoder ei elynion ef

yn droed-faingc i'w draed ef.

14 Canys âg un ofErwm y
perffeithiodd efe yn dragy-
wyddol y rhai sydd wedi eu
sancteiddio.
lô Acy mae jt Yspryd Glân
hefyd yn tystiolaethu i ni:

canys wedi iddo dd^wedyd
o'r hlaen,
16 Dyma y cyfammod yr
hwn a ammodaf fl â hwynt
ar ol y dyddiau hynny, medd
yr Arglwydd ; Myfl a osodaf
fy nghyfreithian yn eu calon-
nau, ac a'u hysgrifenaf yn eu
meddyliau

;

17 A'u pechodau a'u han-
wireddau ni chofiafmwyach.
18 A Ile y mae maddeuant
am y rhai hyn, nid oes m>vy-
ach offrwm dros bechod.
19 Am hynny, frodyr, gan
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fod i ui rydclid i fyned i i ef, ac a ddifenwodd Tspryd
mewn 'i'rcyssegr trwy waed y gras ?

lesu, I
30 Canys nyni a adwaenom

20 Ar hyd ffordd newydd a ' y neb a dd)^vedodd, Myfi
hywiol, JT hon a gyssegrodd bícm dîal, m\û a dalaf, medd

|

efe i ni, trwy y Uèn, sef ei
:
yr Arglwydd. A thrachefn.

,

i

gnawdef

;

j

Yr Arglwydd a fama ei '.

I

21 A bod i ni Ofifeiriad mawr
j
bobL I

;
ar d Dduw

;

I
31 Peth ofnadwy ytc sj'rthio

i 22 Nesâwn â chalon gywir, yn nw^law y Duw byw.
I mewn llawn hyder fîydd, i 32 Ond gelwch i'ch côf y
; wedi glanhâu ein calonnau ' dyddiau o'r blaen, yn y rhai,
' oddi wrth gydwj bod ddrwg. I wedi eich goleuo, y dioddef-

i
a golchi ein cörph â dwfr asoch ymdrech mawr o hel-
Ldân. 1 bulon

:

33 "Wedi eich gwneuthur
weithiau yn wawd, trwy war-
adwyddiadau a chystuddiau

;

ac weithiau j-n bod yn gyf-

rannogion â'r rhai a drinid
felly.

34 Canyschwiagyd-ddîodd-
efasoch â'm rhwjTnau i hefyd.

23 Dalittia gyffes ein go-
baith yn ddisigl ; (canys
ffyddlawn yw yr hwn a

! addawodd:)
I 34 A chyd-ystyriwn bawb
ein gilydd, i ymannog i gar-

1 iad a gweitliredoedd da

:

25 Heb esgeuluso ein cyd-
': gynhulliadeinhunain, megis ac a gymmerasoch eich ys-

earferrhai; ond annog peiho am y pethau oédd
bawb ein güydd : a hynny yn

;
fwy, o gymmaint a'ch bod yn

' gweled y dydd yn nesâu.
' 26 Canys os o"n g\virfodd y
pechwn, ar ol derbyn gwyb-

i odaeth y gwirionedd, nid oes
' aberth dros bechodau wedi
j

ei adael mwyach

;

' 27 Eithr rliy\v ddisgwyl ofn-
adwj' am farnedigaeth.

wj-bod fod gennj'ch i cl

eich hunain olud gwell yn y
nefoedd, ac un parhaus.
35 Am hynny na fwriwch

j'maith eich hyder, yr hwn
sydd iddo fawr wobr.
36 Canys rhaid i chwi wrth
amj-nedd; fel, wedi i chwi
wnêuthur ewyllys Duw, y

i

angerdd tân, yr hwn a ddifa derbynioch yr addewid.
y gwrthwyuebw _

.

I

" 28 Yr iin a ddirmygai gyf-
:
raith Moses, a fyddai farw
heb drugaredd, dan ddau

i
neu dri o dystion

:

]
29 Pa faint mwy cospedig-

;
aeth,dybygwchchwi,ybernir

{

ýmfocídloni ýnddo.
I haeddu o'r hwn a fathrodd i 39 Eithr nid ydjTn ni o'r

i

Fab Duw, ac a farnodd j-n i rhai sydd yn tnnu j'n ol i

aflan w aed y cyfammod,
|

goUedigaeth ; namyn o fiydd,

i

trwy yr hwn y sancteiddiwyd i gadwedisraeth vt enaid.

m

37 Oblegidychydigbachigyn
etto, a'r hìvn sydd j-n dyfod
a ddaw, ac nid oeda.
38 A'r cyflawn a fydd bjrw
trwy ffydd : eithr o thyn néb

,

j'n ol, nid yw fy enaid j'n



PENNOD XI.
1 Beth ydyw ffydd. 6 Heb ffydd ni

aUwn m ryngu bodd Duw. 7 Ei
ffrwythau rhagorol hi yn yr hen
dadau gynt.

FFYDD yn wir yw sail y
pethau yr ydys yn eu

gobeithio, a sicrwydd y peth-
au nid ydys yn eu gweled.
2 Oblegid trwyddi hi y
cafodd yr henuriaid air da.

3 Wrth fifydd yr ydym yn
deall wneuthur y bydoedd
trwy air Duw, yn gynimaiiit
nad o bethau gweledig y
gwnaed y pethau a welir.

4 Trwy fifydd yr oflfrymmodd
Abel i Dduw aberth rhagor-
ach na Chain ; trwy yr hon y
cafodd efe dystiolaeth ei fod
yn gyfiawn, gan i Dduw
ddwyn tystiolaeth i'w rodd-
ion ef : a thrwyddi hi y mae
efe, wedi marw, yn llefaru

etto.

5 Trwy ffydd y symmudwyd
Enoch, fel na welai farwol-
aeth; ac ni chaed ef, am
ddarfod 1 Dduw ei symmud
ef : cany3 cyu ei 8ymmud,efe
a gawsai dystiolaeth, ddarfod
iddo ryngii bodd Duw.
6 Eithr heb íîydd ammhos,-

ibl yw rhyngu ei fodd ef;
oblegid rhâid yw i'r neb sydd

rhai sýdd yn ei geisio ef.

7 Trwy Ôydd, Nöe, wedi ei

rybuddio gan Ddnw am y
pethau nis gwelsid etto, gyd
ä pharchedig ofn a ddarpar-
odd arcli i aohub ei d : trwy
yr hon y condemniodd e/e y
byd, ac a wnaethpwyd yn
etifedd y cyflawnder sydd o
fifydd.

HEBREAID, XI.

TTwy ffydd, Abrahaiu,
pan ei galwyd, a ufuddha-
odd, gan fyned i'r man yr
oedd efe i'w dderbyn yn
etifeddiaeth ; ac a aeth allan,

heb wybüd i ba le yr oedd yn
niyned.
9 Trwy ffydd yr ymdeith-

iotld efê yn nhir yr addewid,
megis meii'n tir dîeithr, gan
drigo mewn lluestai gyd âg
Isaac a Jacob, cyd-etifeddion
o'r un addewid

:

10 Canys disgwyl yr ydoedd
aia ddiaas ag iddi sylfeini,

saer ac adeiladydd yr hon yw
Duw.
11 Trwy fij'dd, Sara, hithau
yn ammhlantadwy, a dder-
byniodd nerth i ymddwyn
had ; ac wedi amser oedran,
a esgorodd; oblegid ffydd-

lawn y barnodd hi yr hwn a
addawgai.
12 herwydd paham hefyd

y cenliedlwyd o un, a hwnnw
yn gystal a marw, cynnifer a
sGr ý nef mewn Ilîaws, ac
megis y ty^yod ar làn y môr,
y sydd yn aneirif.

13 Mewn ffydd y bu farw y
rliai hyn oll, heb dderbyn yr
addewidion, eithr o bell eu
gweled hwynt, a chredu, a
chyfarch, a chyfaddef mai
dieithriaid a phererinion
oeddynt ar y ddaear.
14 Canys y mae y rhal sydd
yn dywedyd y cyfryw bethau,
yn dangos yn eglur eu bod
yn ceisio gwlad.
15 Ac yn wlr, pe buasent yn
meddwl am y wlad honno,
o'r hon y daethent allan,

h\v7 a allasent gael amser i

ddychwelyd

:

16 Eithr yn awr pwUid well



I y maent hwy yn ei chwen-
I nych, hynny ydyw, un nefol

:

achos pahara nid cywilydd
; gan Dduw ei alw yn Dduw
: iddynt hwy: oblegid efe a
; barottôdd ddinas iddynt.

j

17 Trwy fifydd yr ofifrym-

modd Abraham Isaac, pan
I ei profwyd : a'i unig-anedig
/ab a oSiýmraodd efe, yr hwn

I
a dderbyniasai yr addewid-

; ion:
; 18 Wrth yr hwn y dj-wed-
1 asid, Yn Isaac y gelwir i ti

I had:
i 19 Gan gjÌTÌf bod Duw yn
, abl i'w gyfodi e/ o feirw ; o ba
le y cawsai efe ef hefyd mewn

i cvífelybiaeth.

I

20 Trwj'fifyddybendithiodd
I Isaac Jacob ac Esau am
I

bethau a fyddent.
21 Trwj' ffydd, Jacob, wrth

\

farw, a fêndithiodd bob nn o
i
feibion Joseph ; ac a addol-
odd a'i bwys ar ben ei fifon.

22 Trwj' flS'dd, Joseph, wrth
i farw, a goífaodd am ymad-
I awiad plant Israel ; ac a

I

roddodd orchymyn am ei

! esgjrrn.
' 2:i Trwy ffydd, Moses, pan
anwyd, à guddi-wyd dri mis
gan ei rîeni, o achos eu bod
yn ei weled yn fachgen tlws

:

ac nid ofnasant orchyrayn y
brenhin.
24 Trwy ffydd, Moses, wedi
myned yn fawr, a wrthododd
ei alw yn fab merch Pha-
raoh

;

;

2.5 Gan ddewis yn hytrach
i oddef adfyd gj-d â phobl
Dduw, na chae! mwj-niant
pechod dros arnser

;

26 Gan famu yn fwy gohid
:
ddirmyg Crist. na thrysorau

HEBREAID, XI.

yr Aipht : canys edrj'ch yr
oedd efe ar daledigáeth y
gobrwy.
27 Trwy ffydd y gadawodd

efe yr Aiplit, heh ofni Ihd y
hrenhin : canys efe a ymwr-
olodd fel wíi'yn gweled yr
anweledig.
28 Trwy ffydd y gwnaeth

efe y pa"sc, 'a gollyngiad y
gwaêd, rliag i"r hwn ydoedd
yn dinystrio y rhai cyntaf-
ânedig gvffwrdd â hwj'ht.
29 Trw'y ffydd yr aethant
trwy y môr coch, megis ar
hyd tir sych : yr hyn pan
brofodd yr Aiphtiaid, boddi
a ^ynaethant.
30 Trwy ffydd y syrthiodd
caerau Jericho, wedi eu
haragylchu dros saith ni-

wrnod.
31 Trwy ffydd ni ddifeth-
wyd Rahab y buttain gyd â'r

rhai ni chre'dent, pan dder-
byniodd hi yr yspíwyr yn
heddychol.
32 A pheth mwy a ddywed-

af ? canys yr amser a ballaii

mi i fynegí am tìedeon, avi
Barac. ac uin Samson, ac am
Jephthae, am Dafydd hefyd,
a Samuel, a'r prophwydi

;

33 Y rhai trwy ffydd a
oresgN'nasant deymasoedd, a
wnaethant gyfiawnder, a
gawsant addewidion, a gau-
asant safnau llewod,
34 A ddiffoddasant angerdd
y tân, a ddîangasant rhag
min y cleddyf, a nerthwyd o
wendid, a wnaethpìvyd' yn
grj'fion mewn rhyfel, a yr-

rasant fyddinoedd }t estron-
iaid i gUio.
35 Gwragedd a dderbyniodd
en meinv trwy adîrj'fod'a'i

:



ac eraill a ddirdynnwyd, heb
dderbyn ymwared ; fel y
gallent hwy gael adgyfodiad
gwell.

36 Ac eraill a gawsant brof-

edigaeth trwy watwar a
fflangellau, îe, trwy rwyniau
hefyd a charchar.
37 Hwynt-hwy a labydd-

iwyd, a dorrwyd â llif, a
demtiwyd, a laddwyd yn
feirw fi'r cleddyf; a grwydr-
asant mewu crwýn defaid, a
chrwyn geifr; yn ddiddym,
yn gystuddiol, yn ddrwg eu
cyflwr

;

38 (Y rhai nid oedd y byd
yn deihvng o honynt,) yn
crwydro mewn aniaiwch, a
mynyddoedd, a thyllau ac
ogofeydd y ddaear.
39 A'r rhai hyii oU, wedi

cael tystiolaeth trwy flFydd,

ni dderbyniasant yr addew-

HEBREAID, XI, XII.

ddîystyru gwaradwydd, ac a
eiáteddodd ar ddeheulaw
gorsedd-faingc Duw.
3 Ystyríwch am hynny yr
hwn a ddioddefodd gyfryw
ddywedyd yn ei erbyn gan
bechaduriaid ; fel na flinoch,

ac nad ymollyngoch yn eich
eneidiau.
4 Ni wrthwynebasoch etto

hyd at waed, gan ymdrech
yn erbyn pechotl.

5 A chwi a ollyngasoch dros
gôf y cynghor, yr hwn sydd
yn dywedyd wrthych megis
wrth blant, Fy mab, na ddir-

myga gerydd yr Arghvydd,
ac nac ymollwng pan y'th
argyhoedder ganddo

:

6 Canys y neb y mae ^rr Ar-
glwydd yn ei garu, y mae yn
ei geryddu ; ac yn íBangeîlu
pob mab a dderbynio.
7 Os goddefwch gerydd, y
mae Duw yn ymddwyn tu ag

40 Gan fod Duw yn rhag- ! attoch megis tu ag at feib-

weled rhyw beth gweU am
|

' "'^ —'-' --

danom ni, fel na pherffeithid
j

hwynt hebom ninnau.

PENNOD XII.
, Cynghor i ffifdd dd'ia

OBLEGID hynny ninnau
hefyd, gan fod cymmaint

cwmmwl o dystion wedi ei

osod o'n hamgylch, gan roi

heibio bob pwys, a'r pechod
sydd barod i"n hamgylchu,
trwy amynedd rhedwn yr
yrfa a osodwyd o'n blaen ni

;

2 Gan edrych ar lesu, Pen-
tywysog a Pherfleithydd ein

flfydd ni; yr hwn, yn Ile y
Uawenydd a osodwyd iddo, a
ddîoddefodd y groes, gan

8 Eithr os heb gerydd yr
ydych, o'r hwn y mae pawb
n gyfrannog ;

yna bastard
'

' ' ' lid meibion.
. hynny, ni a

|

gawsom dadau ein cnawd i'n i

ceryddu, ac a'w parchasom
hwy: onid mwy o lawer y
byddwn ddarostyngedig i

Dad yr ysprydoedd, a byw ?

10 Canys hwynt-hwy yn wir
dros ychydig ddyddiau a'n

ceryddent fel y gwelent hwy
yn dda ; eithr hwn er Ilesâd

i ni, fel y byddem gyfrannog-
ion o'i sancteiddrwydd ef.

11 Etto ni weür un cerydd
dros yr amser presennol yn



hyfryd, eithr yn anhyfryd
!
ond gwedi hynny y mae yn

; rhoi heddychol ffnvyth cyf-

;

iawnder ìt rhai sydd wedi eu
cynnefino âg ef.

12 herwytld paham cyfod-
wch i fynu y dwylaw a laes-

asant, a"r ghniau a ymollyng-
asant.
13 Agwnewch Iwybrau un-
iawn i'ch traed ; fel na thròer
y cloff allan o'r ffordd, ond
yr iachâer efe yn hytrach.
14 DUynwch heddwch â
phawb, a sancteiddrwydd,
heb yr hwn ni chaiff ueb
weled }T Arglwydd

:

15 Gan edrych yn ddyfal na
ho neb yn pallu oddi wrth ras
Duw ; rhag bod un g«Teidd-
yn chwenveddyn tyfu i fynu,
ac yn peri bhnder, a tlirwy
hwnnw llygru llawer

;

16 Na ôo un putteiniwr, neu
halogedig, megis Esau, yr
hwn am un saig o fwyd'a
werthodd ei enedigaeth-

j

fraint.

17 Canys chwi a wyddoch
!
ddarfod wedi hynny tíefyd ei

i wrthf^, cf, pan oedd efe yn
;
cyllysio etifeddu y fendith

:

' oblegid ni chafodd efe le i

I

edifeinvch, er iddo tnvy
;

ddagrau ei thaer-geisio hi.

I

18 Canys ni ddaethoch chwi
at y mynydd teiinladwy sydd
yn llosgi gan dàn, a chwm-

' mwl, a thywyllwch, a thym-
mestl,
19 A sain udgom, a Uef

geiriau
; yr hon pwy bynnag

' clywsant, a ddeisyfa

HEBBEAID, XII.
id ; Ac os bwystíìl a gyffyrdd-

|

ai â'r mynydd, efe a labyddir, ;

neu a wenir â phicoell.
j

21 Ac mor ofnadwy oedd y
golwg, ag y dywedodd Mo-
ses, Yr ydyf yn ofni ac yn

;

crynu.)
''

22 Eithr chwi a ddaethoch i

i fynydd Sîon, ac i ddinas y
\

Duw bj-w, y Jerusalem nefol,

ac at fjTddiwn o angelion, :

23 I gymmanfa a chynnull-
;

eidfa y rhai cyntaf-anedig, y
i'hai a ysgrifenwyd yn y nef-
oedd, àc at Dduw, Bamwr
pawb, ac at ysprydoedd y
cyfiawn y rhai a berffeith-

24 Ac at lesu Cyfryngwr y
testament newydd, a gwaed
y taenelliad, yr hwn sydd yn
dy\vedyd pethau gwell ua'r
eiddo Abel.
25 Edr}'chwch na wrthod-
och yr hwn sydd yn llefam.
Oblegid oni ddiangodd y rhai
a wTthodasant yr hwn oedd
yn llefaru ar y ddaear, mwy I

o lawer nis dXangwn ni, y
j

rhai ydym yn troi ymaith
oddi wrtli yr h\vn sydd yn
Uefani o"r nef

:

26 Llef yr hwTi y pryd hwn-
nw a ysgydwodd y ddaear

:

ac yn awr a addawodd, gan i

ddywedyd, Etto unwaith yr
j

wyf yn cynhyrfu nid yn unig !

y ddaear, ond y nef hefyd,
27 A'r Etto unwaith hynny,

i

sydd yn hysbysu symmudiad
i

y pethau a ysgydwir, megis I

pethau wedi eu gwneuthur,
j

fel yr arhoso y pethau nid i

na chwanegid yt ymadrodd
{

ysgydwir.
wrthynt: 28 O herwj'dd paham, gan

I

20 (Oblegid ni allent hwy | ein bod ni yn derbyn teymas
(

oddef yr hyn a orchymynas- i ddisigl, bydded gennym ras.
[



HEBREAl
trwy yr hwn y gwasanaeth'
om Dduw wrth ei f(jdd, gyd
â gwylder a pharchedig ofii

:

29 Ublegid ein Duw m sydd
dân ysol.

PENNOD XTIL
1 Amryw synghorion ; megis i garu
ein gilÿdd; 4 i fyw yn onest: 5 i

ochelyd cybydd-dta : 7 t berchi preg-
eíhwyr Duto: 9 i ochel athrawon
diàthr: 10 i gyfaddef Crist : 16 i

roi elusen : 1 7 î ufuddhuu i ttrydd-

ogion: líiiweddio droa yr apostol.

Ydiwedi.

PARHAED brawdgar-
wch.

•2 Nac anghofiwch lettygar-
wch: canys wrth hynny y
ilettodd rliai angelion yn
ddîar\vybod.
3 Cofìwch y rhai sydd yn
rhwym, fel pettech yn rhwym
gyd â hwynt; y rhai cys-
tudrtiol, megis yn bod eich
hunain hefyd yn y corph.
4 Anrhydeddus yw priodas
yni mhawb.a'r gwely díhalog-
edig : eithr putteinwyr a
godinebwyr a farna Duw.
5 Bydded eich ymarweddiad
yn ddíariangar"

; gan fod yn
'foddlawn i'r hyn sydd gen-
nych: canys efe a ddywed-
odd, Ni'th roddaf di i fynu,
ac ni'th Iwyr-adawafchwaith

:

6 Fel y gallom ddywedyd
yn hf, Yr Arglwydd sydd
gymmorth i mi, ac nid ofnaf
Deth a wnel dyn i mi.
7 Meddyliwch am eich

blaenoriaid, y rhai a draeth-
asant 1 chwi air Duw : flFydd

y rhai dilyuwch, gan ystyned
diwedd eu hymarweddiad
hwynt.
8 lesu Grist, ddoe a heddyw
yr un, ac yn dragywydd.

u, xa, xni.
' 9 Na'ch arweinier oddi am-
' gylch âg athrawiaethau am-
ryw a dîeithr: canys da yw
bod y galon wedi ei chryfhàu

j

â gras, nid â bwydydd, yn y
! rhai ni chafodd y sawl a rod-
iasant ynddynt fudd.
10 Y mae gennym ni allor,

o'r hon nid oes awdurdod i'r

' rhai sydd yn gwasanaethu y
tabemacl i fwytta.

;
11 Canys cyrph yr anifeil-

iaid hynny, y rhai y dygir eu

I

gwaed gan yr arch-offeiriaid
i i'r cyssegr dros bechod, a
losgir y tu allan i'r gwersyll.

12 O herwydd paham lesu
hefyd, fel y sancteiddiai y
bobl trwy ei waed ei hun, a
ddioddefodd y tu allan i'r

porth.
13 Am hynny awn atto ef

o'r tu allan i'r gwersyll, gan
ddwyn ei waradwydd ef.

14 Canys nid oes i ni yma
ddinas barhaus, eithr un i

ddyfod yrm ni yn ei ddis-
gwyl.
15 Trwjddo ef gan hynny
ofifrymmwn aberth moliant
yn wastadol i Dduw, yr hyn
yw flfrwyth ein gwefusau yn
cyflFesu i'w enw ef.

16 Ond gwneuthur daionl, a
chyfrannu, nac anghoüwch

:

canys â chyfryw ebyrth y
rhyngir bodd Duw.
17 Ufuddhêwch i'oh blaen-

oriaid, ac ymddarostyngwch

:

ol)legid y maent hwy yn
gwylio dros eich eneidiau
chwi, megis rhai a fydd
rhaid iddynt roddi cyfrif ; fel

y gallont wneuthur hynny
yn llawen, ac nid yn drist:

canys difudd i chwi yw hyn-
j^ny:

«02



18 Gweddîwch drosom ni:
canys yr yd^rm yn credu fod
gennjTn gydwj'bod dda, gan
ewyHysio bj^^'yn onest ym

:
mtìob peth.
19 Ondyrydwj^fynhelaeth-
ach yn dymuno gwneuth-

1 ur o honoch hjTi, i gael fy

rhoddi i chwi drachefn yn
i

gJTlt.

20 A Duw jT heddwch, yr
' hwn a ddug drachefn oddi
wrth y meirw ein HarghvydJ
Tesu, Bugail mawr y defaid,
trwy waeìí y cyfammod tra-

g-ywTddoL
•21 À'ch perflFeithioym mhob
gweithred dda, i wneuthur ei

ewyüys ef
;
gan weithio yn-

och JT- hyn sydd gymmeratl-
wy yn ei olwg ef, trwy lesu

1 Grist: i'r hwn y buddo y

I

gogoniant jm oes oesoedd.
Amen.

;

22 Ac yr ydwyf yn attolwg i

j

chwi, frodjT, goddefwch air

y cj-nghor: oblegid ar fyr
eiriau yr ysgril'enais attoch.

23 G^byddwch ollwng ein

I
brawd Timothëus yn rhydd

;

gyd â'r hwn, os daw efe ar
fyrder, yi- jTnwelaf â chwi.
24 Anherchwch eich holl

flaenoriaid, a'r holl saint.

Y mae y rhai o'r Ital yn eich
annerch.
25 Gras fyddo gyd à chwi

olL Amen.

ir At yr Hebreaid yr ys-

grifenwj-d o'r Ital, gyd â
Thimothëus.

EPISTOL CYFFREDIXOL

lAGO YR APOSTOL.

I att r/uli ymddaneos yn srefijdd'À oddi
allan, ond ni dUant fod feily mevm
grciriunedd.

IAGO, gwasanaethwr Duw
a'r Arglwydd lesu Gnst,

j

at y (ieuddeg llwyth sydd ar
wasgar, annerch.
2 Cyfrifwch yn bob llawen-

j'dd, fy mrodyr, pan syrth-

I

îoch mewn amryw brofedig-
' aethau

;

I
3 Gan wybod fod profiad

eich fifj-dd chwi yn gweith-
redu anijTiedd.
4 Ond caffed amynedd ei

pheríTaith waith ; fel y bydd-
och berfifaith a chyfan, heb
ddifiFygio mewn dim.
5 O'bydd ar neb o honoch

eisieu doethineb, gofj'ned
gan Dduw, jt hwn sydd yn
rhoi yn haelionus i bawb, ac
heb ddannod ; a hi a roddir
iddo ef.

6 Eithr gofjTied mewn
fîydd, heb ammeu dim:
canys yr hwn sydd yn am-
meû, sydd gjlyb i' dòn y

|

môr, a chweUr ac a deflir I

gan y gwjmt.
|



7 Canys na feddylied y dyn l 18 O'i wir ewyllys yr ynnill-

hwnnw y derbyn efe ddim
I
odd efe nyni trwy air y gwir-

gan yr Arglwydd. i ionedd, fel y byddem ryw
8 Gwr dau-ddyblyg ei fedd- ' flaen-ffrwyth o'i greaduriaid

wl sydd anwastad' yn ei lioll

ffyrdd.

í) Y brawd o radd isel,

llawenyched yn ei oruchaf-
iaeth:
10 A'r cyfoethog, yn ei

ddarostyngiad; canys megis
blodeuyn y glas-welltyn y
diflanna efe.

11 Canys cyfododd yr haul
gyd â gwTes, a g^yywodd y
glas-welltyn, a'i flodeuyn a
gwympodd, a theg\vch ei brd
ef a gollodd: felly hefyd y
diflanna y cyfoethog yn ei

fifyrdd.

12 Gwn ei fyd y gwr sj-dd

yngüddefprofedjgaeth: can-

ys pan fyddo profedig, efe a i hunain.

ef.

19 achos hyn, fy mrodjT
anw^l, bydded pob dyn esgud
i wrandaw, dlog i lefani, diog
i ddigofaint

:

20 Canys digofaint gwr nid
yw yn cyflawni cj-flawnder
Duw.
21 herwydd paham rhodd-
wch heibio bob budreddi, a
helaethrwydd malais ; a
thrwy addfwjTider derbyn-
iwch yr irapiedig air, jt hwn
a ddichon gadw eich eneid-
iau.
2-2 A byddwch wneuthurwyr

y gair, ac nid gwTandawyr yn
unig, gan eich twyllo eich

dderbyn goron y bywyd, yi

hona addawodd jt Arglwjdd
i'r rhai a'i carant ef.

13 Na ddy\veded neb, pan
demtier ef, Gan Dduw y'm
temtir : canys Duw uis gellir

j
drych :

23 Oblegid os j-w neb yn
wrandâwr y gair, ac heb fod
yn wneuthurwr, y mae hwn
yn dehyg i wr yn edrych ei

wynebprjd naturiol mewn

î nid 24 Canys efe a'i hedrychodd
ei hun, ac a aeth ymaith, i

14 Canys yna y temtir pob
i

yn y man efe a anghofiodd
un, pan y tj-nner ef, ac y I

pa fath ydoedd.
llithier, gan ei chwant ei

hun.
15 Yna chwant, wedi ym-
ddyn, a esgor ar bechod:
pechod hefyd, pan orphener,
a esgor ar fanvoIaeth.

16 Fy mrodyr anwji, na
chyfeiliornwch.
17 Pob rhoddiad daionus, a
phob rhodd berffaith, oddi
ucliod y mae, yn disgyn oddi

25 Eithr yr hwn a edrych ar '

beiffaith gyfraith rhyddid, I

ac a barhao ynddi, h\vn heb i

fod yn wrandâwr anghofus,
|

ond gwneuthurwT y weith-
[

red, efe a fydd dedwydd yn
|

ei weithred.
26 Us yw neb yn eich mysg
yn cynimeryd arno fod yn
grefj'ddol, heb attal ei dafod,
ond twyllo ei galon ei huu.

wrth Dad y golenni, gyd á"r ofer yìv crefydd hwn.
hwn nid oes gyfnewidiad, na
chysgod tröedigaeth.

27 Crefydd bur a dihalogedig
ger bron Duw a'r Tad, yw

|



lAGO,
hyn ; Ymeled â'r amddi-
faid a'r gwragedd gweddwon
yn eu hadfyd, «'i gadw ei hun
yn ddifrycheulyd oddi wrth
y byd.

PENXOD II.

1 Xad eiveddol í Gristionoeìon ddi^
ystyru'eu brodyr tlodion, 13 ondbod
vn írnrìfidus ac ^n druearngion. 14
.\ 'i :u'.d ymffrostio ~o ffýdd lle ni

i honno ond ffÿdd farw, \3 n
... , cuthreuliaid ! 21 acnid ffydd

..Ir^ihim, 2óaRahab.

gennych ffydd ein Har-
gl\vydd ni Tesu Grist, sef Ar-
ylu-ydd y gogoniant, gyd â
derbyn wyneb.
2 Oblegid os daw i mewn

i'ch cynnulleidfa chwi wt â
modry aur, mewn dillad
gwychion, a dyfod hefyd un
tlawd mewn dillad gwael

;

3 Ac edrych o honoch ar yr
hwn sydd yn gwisgo y dillad
g>yychlon, a dywedyd wrtbo,
Eistedd di yma mewn lle da

;

a dywedyd wrth y tlawd, Saf
di yna, neu eistedd yma îs

law fy ystol-droed i

:

4 Onid ydych chwi dueddol
yiioch eich hunain ? ac miid
aethoch yn fam\\7r meddyl-
iau drwg?
5 Gwrandêwch, fy mrodyr

anwj'l ; Oni ddewisodd Duw
dlodiou y byd hwn yn gyf-
oethogion mewn ffydd, ac yn
etifeddion y dejTnas yr hon
a addawodd efe i'r rhai sydd
yn ei garu ef?
6 Eithr chwithau a am-
mharchasoch y tlawd. Onid
yw y cyfoethogion yn eich
gorthryínmu chwi, ac yn

I, 11.

eich tynnu ger bron brawd-
I leoedd ?

7 Onid ydynt hwy jm cablu
yr enw rhagorol, yr hwn a
elwir amoch chwi ?

I

8 Os cyflawni yr ydych y
I gyfraith frenhinol yn ol yr
ysgrythyr, Câr dy gymmydog
fel ti dy hun ; da yr ydych yn
gwneuthur

:

9 Eithr os derbyn wyneb yr
ydych, yrydych yn gwneuth-
ur pechod, ac n cael eich
argj'hoeddi gan y gyíraith
megis troseddwyr.
10 C'anys pwy bynnag a
gadwo y gyfraith i gyd oU, ac
a ballo mewn un pwngc, y
mae efe yn euog o'r cwbL
11 Canÿs y neb a ddy\Ted-

odd, Na odineba, a ddywed-
odd hefyd, Na ladd. Ac os
ti ni odinebi. etto a leddi, yT
wyt ti yn troseddu y gyf-

raith.

] 2 Felly dy\s'edwch, ac felly

gwnewch, megis rhai a fernir
wrth gyfraith rhyddid.
13 C'anys bam ddidrugaredd

fydd i'r'hwn ni wnaeth dru-
garedd ; ac y mae trugaredd
yn gorfoleddu yn erbyn bam.
14 Pa fudd yw, fy mrodyr, o
dywed neb fod ganddo ffydd,
ac heb fod ganddo weithred-
oedd? a ddichon ffydd ei

gadw ef ?

15 Eithr os bydd brawd neu
chwaer yn noeth, ac mewn
eisieu beunyddiol ymborth,
16 A dywedyd o un o hon-
fch wrthynt, Ewch mewn
heddwch, ymdwjmnwch, ac
ymddigonch ; etto heb
roddi iddynt angenrheidiau
y corph ; pa lês fyäd ì

17 Felly ffydd hefyd, oni



lAGO,
bycld ganddi weithrerloedd,
manv ydyw, a hi yn unig.

18 Eithr rhyw un a ddywed,
Tydi ffydd sydd gennyt,
minnau gweithredoedd sydd
gennyf : dangos i mi dy ffydd

di heb dy weithredoedd, a
minnau wrth fy ngweithred-
oedd i a ddaiìgosaf i ti fy

fîÿdd innau.
19 Credu yrwyt ti mai un
Duw sydd; da yr wyt ti yn
gwneuthur: y niae y cyth-

reuliaid hefyd yn credu, ac
yn crynu.
20 Ëithr afj-nni di wybod,
O ddyn ofer, am fifydd heb
weithredoedd, mai m'arwyw ?

21 Abraham ein tad ni,

onid o weithredoedd y cyf-

iawnhâwyd ef, pan offrym-
modd efe Isaac ei fab ar yr

aUor?
22 Ti a weli fod ffydd yn

cyd-weithio â'i weithredoedd
ef, a thrwy weithredoedd fod

I
ffydd wedi ei pherffeithio.

23 A chyflawnwyd yr ys-

grythyr yrhon sydd yn dy-
wedyd, Credodd Abrahara" i

Dduw, a chyfrifwyd iddo yn
gyfiawnder: a Chyfaill Dûw
y galwyd ef.

24 Cliwi a welwch gan hyn-
ny mai o weithredoedd' y
cj'fìawnhêir dyn, ac nid o

I
ffydd yn unig.
25 Yr un ffunud hefyd,
Rahab y buttain, onid o
weithredoedd y cjüawnhâ-
wyd hi, pan dderbýniodd hi

y cenhadau, a'u danfon ym-
aith ffordd arall ?

36 Canys megis y mae y
corph heb yr ysprj'd yn far,
felly hefyd ffydd heb weith-

j

redoedd, marw yw. I

PENNOD III.
Xa ddylem nifod yn hrysur ifáo
rr eraill; 5 (md yn hytrach ffrwyno

aelod bycfuychan, etto y mae efe yn
ddaioni,ac ddryeioni. JJ i

y rhai sydd wir-synhwyrol, y maent
j

yn fwynion, yn heddychlawn, heb
genjiçennu, ac hcb ymryson.

NA fyddwch feistriaid

lawer, fy mrodyr; gan
wybod y derbyniwn ni farn-
edigaeth fwy.

2 Canys mewn Uawer o
bethau yr ydym ni bawb yn
llithro. Od oes neb heb
lithro ar air, gwr perffaith yw

j

hwnnw, yn gallu ffrwyno yr
holl gorph hefyd.

i

3 Wele, yr ydym ni yn
rhoddi ffrwynau ym mhen-

|

nau y meirch, i'w g\vnenihnr
yn ufudd i ni ; ac yr ydyui
yn troi eu holl gorph hwy
oddi amgylcli.
4 Wele, y llongau hefj-d, er
eu maint, ac er eu gyrru gan
«7ntoedd creulawn, a droir
oddi amgylch â Uyw bychan,
lle y mynno y Uywydd.
5 Felly hefyd y tafod, aelod
bychan yw, ac yn ffrosuo i

pethau mawrion. Wele,
faint o ddefnydd y mae

[

ychydig dân yn ei ennyn !

"
6 A'r tafod, tân i/dyto, byd o

anghyfìawTider. Felly y mae
y tafod wedi ei osod ym
mhlith ein haelodau ni, fel y
mae yn halogi yr holl gorph,
ac v-n gosod trotíll naturiaeth
ynfflam ; acweili ei wneuth-
ur yn fflam gan uffern.

7 "Canys holl natur gwllt-
filod, ac adar, ac ymUisgiaid,
a"r pethau yn y môr, a ddofir
ac a ddofwyd gan natur
ddynol

:

I



lAGO,
8 Eithr y tafod ni ddichon

iin dyn ei ddoti ; drwg an-
llywodraethus ydirw, ynllawn
gwenwj'n marwoì.
9 Ag ef vr ydym yn ben-

dithio Du\v a'r Tad; âg ef

hefyd yr ydym yn melldithio
dyrîion, a wnaethp\vyd ar lun
Duw.
10 O'r un genau y mae yn
dyfod allan fendith a mell-
dith. Fy mrodyr, ni ddylai

y pethau hyn fod felly.

11 A ydyvv ífynnon o'r un
llygad yn rhoi dwfr melus a
chwerw ?

12 A ddichon y pren ffigys,

fy mrodyr, ddwyn olifaid ?

neu win\vydden, fSgj's ? felly

ni ddichon un ffynnon roddi
dwfr hallt a chroyw.
1

3

Pwy sydd wr doeth a de-
allus yn eich plith ? dangos-
ed, trwy yraarweddiad da, ei

weithredôedd mewn mv\ýn-
eidd-dra doethineb.
14 Eithr od oes gennych
genfigen chwerw ac ymryson
yn eich calon, na fyddwch
ffrostwyr a chelwyddog yn
erbyn y gwirionedd.
15 Nid yw y doethineb hwn
yn disgyn oddi uchod ; ond
daearol,' anianol, cythreulig
ÿW.
16 Canys Ile mae cenfigen
ac ymrj'son, yno y mae terf-

ysg, a.phob g\veithred ddrwg.
17 Eithr y ddoethineb sydd
oddi uchod, yn gyntaf pur
ydyw, wedi hynny heddych-
lawn, boneddigaidd, hawdd
ei thrin, Ilawn trugaredd a
ffrwythau da, diduedd, a
diragrith.
IS A ífrwj'th cyfiawnder a
heuir mewn heddwch i'r rhai

III, IV.

sydd yn g\vueuthur hedd-
wch.

PENNOD IV.
1 Rhaid i ni ymryson yn erbyn íra-
chv:ant, iacan^hymmedrolder, 5a
halchder, 11 ac e-nliib, a barnu ar

hyder ar Iwyddiant bydol, nac ar
einioes dun ; ond rhoi y cwbi ar
Dduw.

OBA le y mae rhyfeloedd
ac ymladdau yn eich

plith ch\vi? onid oddi wrth
hyn, se/eich melus-chwantau
y'rhai sydd yn rhyfela yn

j

eich aelodau ?

j

2 Chwennychu yr ydych, ac
nid ydych yn caèl j'cenôgen-
nu yr'ydych ac eiddigeddu,
ac nid ydych yn gallu cyr-

haeddyd: ymladd a rhyfela
jT ydych, ond nid ydych yn
cael, am nad ydych yn gofyn.
3 Gofyn yr ydych, ac nid
ydych yn derbyn, o herwydd
eich bod yn gofyn ar gàm,
fel y galloch eu treulio ar
eich melus-chwantau.
4 Chwi odinebwyr a godineb-
wragedd, oni -wyddoch chwi
fod cyfeillach y byd yn elyn-

;

iaeth i Dduw ? pwy bynnag
gan hynny a ewyllysio fod yn
gyfailí i'r byd, y m'ae yn elyn
i Dduw.
5 A ydych chwi yn tybied

fod yr'ysgrythyr yn dywedyd
yn ôfer, At genflgen y mae
chwant \T yspryd agartrefa
vnom ni ?
" 6 Eithr rhoddi gras mwy y
mae : o herwydd paham y
mae yn dywedyd, Y mae
Duw 'yn gwrthwynebu y
beilchion, ond yn rhodd'i

gras i'r rhai gostyngedig.
7 Ymddarostyngwch gap

<07



lAGO,
hynny i Dduw. Gwrthwyn-
ebwch ddiafol, ac efe a Sy
oddi wrthych.
8 Nesêwch at Dduw, ac efe

a nesâ attoch chwl. Glan-
hêwch eich dwylaw, chwi
bechaduriaid ; a phurwch
eich calonnau, chwi â'r medd-
wl dau-ddyblig.
9 Ymofldiwch, a galer-

wch, ac wylwch: tröer eich
chwerthin chwi yn alar,

a'c Uawenydd yn dristwch.

10 Ymddarostyngwch ger
bron yr Arglwydd, ac efe

a'ch dyrchafa chwi.
11 Na ddywedwch yn erbyn

eich gilydd, frodyr. Y neb
sydd yn dywedyd yn erbyn ei

frawd, ac yn barnu ei frawd,

y mae efe yn dywedyd yn
erbyn y gyfraith, ac yn barnu
y gyfraith: ac od wyt ti yn
bamu y gyfraith, nid wyt ti

wneuthurwT y gyfraith, eiihr

barnwr.
12 Un gosodwr cyfraith

.sydd, yr hwn a ddichon
gadw a choIlL Pwy wyt ti

yr hwu wyt yn barnu arall ?

13 Iddo yn awr, y rhai
ydych yn dywedyd, Heddyw
neu y fory ni a awn i gyfry

w

ddinas, ac a arhoswn yno
flwyddyn, ac a farchnattâwn,
ac a enniUwn

:

14 Y rhai ni \v}'ddoch beth
a fydd y fory. Canys beth
ÿdyw eich einioes chwi ?

Canys tarth ydyw, yr hwn
sydd dros ychydig yn ym-
ddangos, ac wedi hynny yu
diflannu.
15 Lle y dylech ddywedyd,
Os yr Arglwydd a'i myn, ac

08 byddwn byw, ni a wnawn
hyn, neu hynny.

IV. V.

I 16 Eithr yn awr gorfoleddu
I yr ydych yn eich ymffrost

:

' pob cyfryw orfoledd, drwg
ydvw.
17 Am hynny i'r neb a fedr
wneuthur daioni, ac nid yw
vn ei wneuthur, pechod ydyw
ìddo.

! PENNOD V.
1 Rhaid t ^yfoethosim dry^oma ofni
díaiedri Daw, 7 A'« o ddt/lem fòd yn
ddioddef^ar mewn adf'/d, yn ot

esampl y pTophuìydi^ a Job î 12 a
gochdud tyn^u ; 13 a eti'edd'ío metim
adfyd, a chanu metm hatiddfyd ; 16
a chyfaddef em beiau fn gilydd, a

I

gtíjeddio dros ein gilydd ; 19 a dwyn
tr iaton y bratiid a fyddo yn myned

I argyfeüiom.

[DDO yn awT, chwi gyfoeth-

ogioii, wylwch ac udwch
am eich trueni sydd yn dyfod
arnoch.
2 Eich cyfoeth a bydrodd,

a'ch gwisgoedd a fwyttâwyd
I gan br)fed.

3 Eich aur a'ch arian a ryd-

[

odd ; a'u rhwd hwynt a fydd

I

yn dystiolaeth yn eich erbyn
}

chwi, ac a fwytty eich cnawd
chwi fel tân. Chwi a gasgl-

asoch drysor yn y dyddiau
diweddaf.
4 Wele, y mae cyflog y
gweithwyr a fedasant eich
meusydd chwi, yr hwn a gam-
attaliwyd gennych, yn ilef-

ain : a Uefain y rhai a feda.s-

ant a ddaeth i mewn i glust-

iau Arglwydd y lluoedd.

5 Moethus fuoch ar y ddae-
ar, a thrythyll ; meithrin eich

caìonnaii awnaethoch, megis
mewn dydd lladdedigaeth.
6 Condemuiasoch a lladdas-

och y cyfiawn : ac yntau heb
sefyÙ i'ch erbyn.
7 Byddwch gan hynny yn



j-marhous, frodjT, hyd ddy-
fodiad yr Arglwydd. Wele,
y mae y llafurwr jii disgwyl

I am werthfawr ffrwyth y
ddaear, yn dda ei amyuedd
am dano, nes iddo dderhyn y
gwlaw cynnar a diweddar.
8 Byddwch chwithau hefyd
dda eich amynedd: cadaru-
hêwch 'eich calonnau : ob-
legid dyfodiad yr Arglwydd a
nesaodd.
9 Na rwgnechwch yu erbyn
eich gilydd, frodyr, fel ua'ch
condemnier: wele, y mae y
Baruwr yn sefyll wrth y
drws.
10 Cymmerwch, fy mrodyr,
y prophwydi, y rhal a iefaras-

ant yn en'w yr ArglwTdd, yu
siampl o ddioddef blinder, ac
o hir-ymaros.
11 ele, dedwydd jt ydj'm
yn gadael y rhai sydd ddî-
oddefus. Ch\vi a gl^

i am amj-nedd Job, ac a wel-
' boch ddiwedd yr Arglwydd

:

I
oblegid tflsturiol iawn yw jt

' Arglwydd, a thrugarog.

[
12 Eithr o flaeu pob peth, fy

;
mrodyr, na thyng\vch, nac i'r

nef, nac i'r ddaear, nac un Uw
j
arall : tithr bydded eich ìe

i
chwi yn îe, a'c nag ê yu uag

j ê ; fel ua ejTthioch i farned-

mewn adfyd ? gweddied. A
oea neb j-n esmwyth amo?
caned psalmau.
14 A oes neb yn eich plith

yn glaf ? galwed atto henuT-
iaid yr eglwys ; a gweddîant
hwy drosto, gan ei enneinio
ef âg olew yn enw yr Ar-
glwydd

:

15 A gweddi y ffydd a iachà
y claf, a'r Arglwydd a'i cyfyd
ef i fynu ; ac os bydd wedi
gwneûthur pechodâu, hwy a
faddeuir iddo.
16 Cyffeswch eich camwedd-

au bawb i'ch gilydd, a gweddì-
wch dros eich gilydd, fel y'ch
iachâer. Llawer a ddichon
taer weddi y cyfiawn.
17 Elias oedd ddynyn rhaid
iddo ddîoddef fel ninnau, ac
mewn g\\ eddi efe a weddiodd
na byddai wlaw: ac ni bii

gwla ar y ddaear dair blyn-
edd a chwe mis.
18 Ac efe a weddîodd dra-
chefn : a'r nef a roddes wlaw,
a"r ddaear a ddug ei ffrwyth.
19 Fÿ mrodyr, od aeth neh
o honoch ar gyfeihorn oddi
wrth y gwirionedd, a throi o
ryw un ef

;

20 Gwybydded, y bydd i"r

hwn a dródd bechadur oddi
wrth gyfeiliomi ei flordd.



EPISTOL CTNTAF CYFFREDIKOL

PETR YR APOSTOL.

PENNOD L
1 y mae e/e yn hendithio Du
amryw rad ysprydol : 10 ^a

;vydd, etthr peth a

PETR, apostol lesu Grist,

at y dieithriaid sydd ar
wasgar ar hy-d Pontiis, Ga-
latia, Cappailocia, Asia, a
Bithynia,
2 Etholedigion yn ol rhtag-

wybodaeth Duw Dad, tnvy
sancteiddiad yr Yspryd, i uf-

udd-dod a thaeiielliad gwaed
lesu Grist: Gras 1 chwi a
heddwch a amlhàer.
3 Bendigedig fyddo Duw a
Thad ein Harglwydd lesu
Grist, yr hwn yn ol ei fawT
drugaredd a'n hadgenhedl-
odd ni i obaith bywiol, trwy
adgyfodiad lesu Grist oddi
wrth y meirw,
4 I etifeddiaeth anllygredig,
a dihalogedig, a diddiflaned-
ig, ac y'nghadw yn y nefoedd
i chwi,
5 Y rhai trwy allu Duw yd-
ych gadwedig trwy ffydd i

I

iachawflwriaeth, parod i'w

I

datguddio yn yr amser diw-
eddaf.
6 Yn yr hyn yr ydych >ti

mawr-lawenhâu, er eich bod
ycliydig yr awrhon, os rhaid
yw, mewn tristwch, trwy am-
"ryw brofedigaethau

I
werthfawrusach ua'r aur coll-

I adwy, cyd profer ef trwy dân,

I

er mawí, ac anrhydedd, a go-
goniant, yii ymddangosiad
lesu Grist

:

8 Yr hwn, er nas gwelsoch,
>T ydych yn ei garu : yn yr

I hwn, heb fod yr awrhon yn ei

\

weled, ond yn credu, yr yd-

j

ych yn mawr-lawenhàu â lla-

I wenydd annhraethadwy a
I gogoneddus

:

!
9 Gan dderbyn diwedd eich

ffydd, ge/iacliâwdwriaetheic/t

l

eneidiau.
30 Am yr hon iachawd-

wriaeth yr ymofynodd, ac

y manwl-chwiliodd y pro-

ph\vydi, y rhai a brophwyd-
asant am y gras a ddeiuti i

chwi

:

11 Gan chwilio pa bryd, neu
pa ryw amser, yr oedd Ys-

l pryd Crist, yr hwn oedd
yndd^mt, yn ei hysbysu, pan
oedd efe yn rhag-dystiol-

aethu dioddefaint Crist, a'r

I

gogoniant ar ol hynny.

I

12 I'r rhai y cLatguddiwyd,
nad iddynt hwy eu hunain,
ond i ni, yr oeddynt yn
gweini yn y pethau a fyneg-
wyd yn awr i chwi, gan y rhai

a efengylasant i chwi tr\vy yr

[

Yspryd Glân, yr hwn a ddan-
fonwyd o'r nef ; ar yr hyn
bethau y mae yr angelion yn

I chwennychu edrych.

j

13 herwydd paham, gan
I wregy.su Iwynau eich medd-

I

wl, a bod yn sobr, gobeith-

I

iwch yn bertfaith am y gras a
ddygir i chwi yn natguddiad
lesu Grist

;

1 14 Fel plant ufudd-dod.



r. PETR, I, II.
~î

heb gyd-ymagweddu â'r tra-

chwantau o'r blaen yn eich
anwybodaeth •

1-5 Eithr megis y mae y neb
a'ch galwodd chwi yn sanct-
aidd, bj'ddwch chwithau hef-

yd sanctaidd ym mhob ym-
arweddiad

:

16 Oblegid y mae yn ysgrif-

enedig, Bydilwch sanctaidd;
canys sanctaidd ydwyf íi.

17 Ac 03 ydych yu galw ar y
Tad, yr hn sydd heb dder-
byu wyneb yn bamu yn ol

gweithred poh un, ymdJyg-
wch raewn ofn dros amser
eich ymdeithiad

:

18 Gan wybwl nid â phetliau
Uygredig, Tnegis arian neu
aur, y'ch prynwyd oddi wrth
eich ofer ymarweddiad, yr
huni a gatvsoch trwy draddod- - ^ -—
iad V tadau ;

"l^rEDI rhoi heibio gan
19 Ëithr à gwerthfawT waed V V hynny bob drygioni, a

Crist, megis oen difeius a ! phob twyll, a rhagrith, a
difiycheulyd :

' chenfigen, a phob gogan-air,
20 "Yr hwn yn wir a rag-or- 2 Fel rhai bychain newydd-

sydd yn byw ac yn parhâu yn
drag>-wydd.
24 Cariys pob cnawd fel glas-

welltyn yw, a holl ogoniant
dyn fel blodeuyn y glas-
welltyn. Gwywodd y glas-

welltn, a'i flodeuyn a syrth-
iodd

:

25 Eithr gair yr Arglwydd
sydd yn aros yn dragywydd.
A hwn yw y gair a bregeth-
wyú. i chwi.

j

PENNOD TI.
!

mai Crist ydÿw y sylfaen yr adeilad-
lí-uä hvynt arno : \\ ac yn dymuno I

cna„M; 13 a M 'yn ùfudd i
\

stcyddosion. 18 Y mae yn dysgu i
\

w,isionufudàMu fw meistriaid, 20 '

a bod yn dd'ìoddefgar, wrth esampi

deiniwyd cyn sylfaenu y byd,

eithr a eglurwyd yn yr am-
seroedd diweddaf er eich
mwyn chwi.

, chwennychwch ddidwyll
laeth y gair, fel y cynnyddoch
trwyddo ef

:

'Os profa.soch fo<l yr Ar-
21 Y rhai ydych trwyddo ef glwydd yn dirion.

yn credu yri Nuw, yr hwn a'i 4 At yr hwn yr ydych yn
cyfododd ef oddi wrth y dyfod, ?)ieí7Ísaí faen bywiol, a
meirw, ao a roddodd iddo ef wrthodwyd gan ddymon.
ogoniant, fel y byddai eich
tîydd chwi a'ch gobaith yii

Nuw.
22 Gwedi puro eich eneid-

iau, gan ufuddhâu i'r gwir-
ionedd trwy yr Yspryd, i

frawdgarwch diragrith, cer-
wch eich gilydd o galon bur
yn helaeth

:

23 Wedi eich ail-eni, nid o
haiJ llygredig, eithr anliyg-
redig, trM7 air Duw, yr hnm

eithr etholedig gan Dduw, a
gwerthfawT.
5 A chwithau, megis meini

Ijywiol, ydych wedi eich ad-
eiiadu yn d ysprydol, ya.

offeiriadaeth sanctaidd, i off-

rymmu aberthau ysprj'dol,

cymmeradwy gan Dduw trwy
lesu Grist.

6 herwydd paham y cyn-
hwysirynjTysgrj-thyr, "Wele,
yr wyf yn gosöd yn Sìon

m.
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ben-congl-faen, etholedig, a
\

14 Ai i'rlljrwiawdwjT^megis
gwerthfawT : a'r hwn a gred
ynddo, nis gwaradwyddir.
7 I chwi gan hynny, y rhai
ydych jti credu, y mae yn

: ar y drwg-weithredw yr,

i mawl i'r gweitbredwyr da.
15 Canys felly y mae ewyll-

urddas : eithr i'r anufuddion, ys Duw, fod i chwi trwy
y maen a wrthododd yr
eiladwyr, hwnnw a wnaed yn
ben y gongl,
8 Ac yn faen tramgwydd, ac

wneuthur daioni ostegu an-
.yybodaeth dynion fifolion

:

16 Megis yn rhyddion, ac
nid a rhyddid gennych megis

yn graig rhwystr, i'r rhai cochl malais, eithr fel gwas-
sydd yn tramgwj'ddo wrth y anaethwyr Duw.
jair, gan fod yn anufudd

,

hwn beth yr ordeiniwyd
hwynt hefyd.
9 EithrchwychwiydycÄryw-
ogaeth etholedig, brenhinol
oflfeiriadaeth, cenhedl sanct-

aidd, pobl brîodol i Dduw

;

fel y mynegoch rinweddau
yr hwn a'ch galwodd allan o
dywyllwch i'w rj'feddol oleuni

10 Y rhai gynt nid oeddych
bobl, ond yn awT ydych bobl
i Dduw : y rnai na chawsech
drugaredd, ond yr awrhon a
gawsoch drugaredd.
11 Anwylyd, yr wyf yn at-

tolwg i chwi,mbg\s dîeithriaid
a phererinion, ymgedwch
oddi wrth chwantau cnawd-
ol, y rhai sydd yn rhyfela yn
erbyn yr enaid

;

12 Gan fod a'ch ymarwedd-
iad yn onest ym mysg y Cen-

17 Perchwch bawb. Cerwch
y brawdoliaeth. Ofnwch
Dduw. Anrhydeddwch y
brenhin.
18 Y gweision, byddtuch
ddarostyngedig gyd â phob
ofn ixh meistriaid; nid yn
unig i'r rìuiiáa, a chyweithas,
eithr i'r rhai anghyweithas
hefyd.
19 Canys hyn 8ì/dd i-asol, os,

yw neb o herwjdd cylwybod
i Dduw yn dwyn tnstwch,
gan ddîoddef ar gam.
20 Oblegid pa glod yw, os
pan bechoch, a chael eich
cernodio, y byddwch dda eicli

amynedd ? eithr os, a chwi yn
gwneuthur yn dda, ac yn di-

oddef, y byddwch dda eich
amynedd, hyii si/dd rasol ger
bron Diiw.
21 Canys i hyn y'ch galwyd
hefyd: oblegid Crist yntau -

hedloedd : fel, Ue maent yn
|
ddioddefodd drosu

eich goganu niegis drg-
A-eithredwyr, y gallont, o
herwydd eich g\veithredoedd
da a welant, ogoneddu Duw
yn nydd yr ýmweliad.
13 Ymddarostyngwch obleg-

id hyn i bob dynol ordinhâd,
o herwydd yr Argîwydd : pa
un bynnag ai i'r brenhin,
megis goruchaf

;

i, gan
adael i ni esampl, fel y can-
lynech ei ôl ef

:

22 Yr hwn ni wnaeth bech-
od, ac ni chaed twyll yu ei

enau:
23 Yr hwn, pan ddifennyd,

ni ddifenwodd drachefu ;
pan

ddîoddefodd, ni fygythiodd

;

eithr rhoddodd ar y neb sydd
yn bamu yn gyfiawn

:
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24 Yr hwn ei hun a ddug ein
pechodau ui yn ei gorph ar y

1
preu ; fel, gwedi ein marw i

' bechodau, y byddem byw i

gyüawnder : trwy gleisiau yr
hwn yr iachàwyd chwi. '

25 Canys yr óeddych megis
I

defaid yn myned ar gyfeil- i

iom: eithr n awr ch'wl a '

ddychwehvyd at Fugail ac
Esgob eich eneidiau.

PENNOD III.

eu dyted Vw eilydd: 8 yn minoi^

dd-íoddef erlid; lö ac ýn adrodd
daioni Duw i^r iien fyd s'ynt.

YR un fifunud, bydded y
gwagedd ostyngedig i'w

gwr prìod ; fel, od oes rhai
lieb gredu i'r gair, y galler
trwy ymarweddiad y gwrag-
edd, eu hennill hwy heb y
gair,

2 Wrth edrjch ar eich ymar-
weddiad diwair chwi ynghyd
âg ofn.

3 Trwsiad y rhai bydded nid
yr un oddi allan, o blethiad
gwallt, ae anigylch-osodiad
aur, neu wisgati dillad

;

4 Eithr bydded cuddiedig
Jdyn y galon, mewn anliyg-
ledigaeth ysprj'd addfwyn a
llonydd, yr hwn sydd ger
bron Duw yn werthfawr.
5 Canys felly gynt yr oedd y
gwTagedd sanctáidd'hefyd, y
ihai oedd yu gobeithio yn
Nuw, yn ymdnvsio, gan fod
yn ddarostyngedig i'w gwr
prîod

;

6 Megis yrufuddhaodd Sara
i Abrahain, gan ei alw ef yn
ar2-lwvdd: merflied yr hon

II. ni.
ydych chwi, tra fyddoch yn
gwneutlmr yn dda, ac h'eb

ofni dim dychryn.
7 Y gwr, yr un ffunud,
cyd-gyfanueddwch â h^vynt
y'n ol gwybodaeth, gan roddi
parch i'r wraig megis i'r

llestr gwannaf, fel rhai sydd
gyd-etifeddiou gras y bywyd

;

rhag rhwystro eich gweddî-

8 Am ben hyn, byddwch oll

yn unfryd, yn cyd-oddef â'ch

gilydd, yn caru fel brodyr,
yn drugarogion, yn fwyn-
áidd

:

9 Xid yn talu drwg am
ddrwg, neu sèn am sèn:
eithr, y'ngwrthwyneb, yn
bendithio ; gan wybod mai i

hyn y'ch galwyd, fel yr eti-

feddoch fendith.
10 Canys y neb a ewyllysio

hoffi bywyd, a gweled dydd-
iau da, attalied ei dafod oddi
wrth ddrwg, a'i wefusau rhag
adrodd twyll:
11 Gocheledydrwg,agwnaed
y da; ceisied heddwch, a
dilyned ef.

12 Canys ÿ mae llygaid yr
Arglwytid ar y rhai cyflawn,
a'i glustiau e'f tu ag at eu
gweddi hwynt : eithr y mae
wyneb yr Arglwydd yn erbyn
y rhai sydd yn gwneuthur
drwg.
13 A phwy a'ch dryga chwi,

os byddwch yn dilyn jt hyn
svdddda?
14 Eithr o bydd i chwi hefyd
ddîoddef o herwydd cyfìawn-
der, dedwydd ydych: ond nac
ofnwch rhag eu hofn hwynt,
ac na'ch cynh>Tfer

;

15 Eithr sancteiddiwch yr
Arglwydd Dduw yn eich cal-
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onnau : a byddwch barod bob
amser i atteb i bob un a

[

ofyno i chwi reswm am y go-
baitli sydd ynoch, gyd âg
addfwynder ac ofn :

[

16 A chennych gydwj'bod
!

dda ; fel yn yr hyn y maent
yn eich goganu megis drwg- i

weithredwyr, y cywilyddio y
rhai Bydd yn beio ar eich
ymarweddiad da chwi yng

I

Nghrist. !

17 Canys gwell ydìjw, os ew-
yllys Duw a'i myn, i chwi
ddîoddef yn gwueuthur da-
ioni, nag yn gwneuthur dryg-
ioni.

18 Oblegid Crist hefyd un-
waith a ddioddefodd dros
bechodau, y Cyfiawn dros yr
anghyfìawn, fel y dygai ni at

Dduw, wedi ei farwolaethu

j

yn y cnawd, eithr ei fywhâu
yn yr Yspryd

:

19 Trwy yr hwn yr aeth efe

hefyd ac a bregethodd i'r

ysprydion y'ngharchar;
20 Y rhai a fu gynt anufudd,
pan unwaith yr oedd hir-

amynedd Duw yti aros yn
nyddiau Nöe, trâ y darperid
yr arch, yn yr hon ychydig,
sef wyth enaid, a achubwyd
trwy ddwfr.
21 Cyffelybiaeth cyfattebol

i'r hwn sydd yr awrhon yn
ein hachub ninnau, sef bed-
ydd, (nid b\vrw ymaith fudr-

eddi y cnawd, eithr ymatteh
cydwybod dda tu ag at

Dduw ;) trwy adgyfodiad
lesu Grist

:

22 Tr hwn sydd ar ddehen-
law Duw, wedi myned i'r

nef ; a'r angelion, a'r awdur-
dodau, a'r galluoedd, wedi
eu darostwng iddo.

PENNOD IV.
1 Y mae yn eu hanno^ hwy i heidio á i

phecltu, trwy esampl Crist, a thrwy
ystyned fod diwedd pob peth yn
pwyso yn agos. 12 Y mae yn eu i

cysuro yn erbyn erlid.

AM hynny gan ddioddef o

. Grist drosom ni yn y
cnawd, chwithau hefyd bydd-

^

wch wedi eich arfogi â'r un
;

meddwl : oblegid yr hwn a .

ddîoddefodd yn y cnawd, a
beidiodd â phecliod ; 1

2 Fel na byddo mwyach fj'w
|

i chwantau dynion, ond i

ewyllys Duw, dros yr amser
sydd yn ol yn y cnawd.
3 Canys digon i ni yr amser
a aeth heibio o'r einioes i

weithredu ew^llys y Cen-
hedloedd, gan rodio mewn
trythyllwch, trachwantau,
meddwdod, cyfeddach, dîot-

ta, a ffiaidd eilun-addoliad

:

4 Yn yr hyn y maent yn
ddîeithr yn eidi cablu chivi,

;

am nad ydych yn cyd redeg •

gyd â hwynt i'r unrliyw or-
|

mod rhysedd

:

'

5 Y rhai a roddant gyfrif i'r .

hwn sydd barod i farim y byw !

a'r meirw.
|

6 Canys er mwyn hynny yr
efengylwyd i'r meirw hefyd ;

fel y bernid hwy yn ol dyn-
,

ion yn y cnawd, ac y byddent
fyw yn ol Duw yn >t ys- i

pryd. '

7 Eithr diwedd pob peth a

nesaodd : am hynny bydd-
wch sobr, a gwyliadwrus i .

weddiau. í

8 Eithr o flaen pob peth,
;

bydded gennvch gariad hel- ;

aeth tu ag at eich gilydd :

j

canys cariad a guddia liaws o
j

bechodau.
j

414
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9 Byddwch lettgar y naill

|

i'r llall heb rwgnach.
10 Pob un, megis y derbyn-

|

iodd rodd, cyfrennwch â'ch

gilydd, fel daionus oruchwj-1-

wjT amryw ras Duw. 1

11 Os llefaru a wna neb,
Uefared megis geiriau Duw ;

;

os gweini y mae neb, gwrMed
megis o'r gallu y niae Duw
yn ei roddi: fel j-m mhob
peth y gogonedder Duw trwy
lesu Grist ; i'r hwn y byddo
y gogoniant a'r gallu yn oes
oesoedd. Araen.
12 Anw^lyd, na fydded ddî-

j

eithr genn}cii aia y proflad
tanllyd sydd TOOch, yr hwn a
wneir er profedigaeth i chwi,
fel pe bai beth dîeithr yn
dig^^ydd i chwi

:

13 Eithr llawenhêwch, yn
gymmaüit a'ch bod yn gyf-

rannogion o ddîoddefladau
Crist; fel, pan ddatguddier

j

ei ogoniant ef, y byddwch yn
llawen ac yn gorfoleddu.
14 Os difenwir cliwi er •

mwyn enw Crist, gwfn eich

byd ; oblegid y mae Tsprj'd

y gogoniant, ac Yspryd Duw
yn gorphwj's arnoch: ar eu
rhan hwjTit j-n wir efe a
geblir, ond ar eich rhan chwi
efe a ogoneddir,
15 Eithr na ddloddefed neb
o honoch fel llofrudd, neu
leidr, neu ddrwg-weithredwr,
neu fel un j-n ymyrraeth â
matterion rhai e'raill

:

16 Eithr os fel Cristion, na
fydded gy^vilydd ganddo

;

ond gogonedded Dduw jti

hyn o ran.
17 Canys daeih yr amser i

ddechreu o'r farn od Dduw

:

ac os dechreu hi yn gyntaf

rv, V.
arnom ni, beth /ydd diwedd
y rhai nid ydynt yn credu i

efengyl Duw ?

18 Ac 03 braidd y mae y
cj'flawn yn gadwedig, pa le jr
ymddengj'S yr annuwiol a'r

pechadur ?

19 Am hynny y rhai hefyd
sydd yn dîoddef 'yn ol ewyllys
Duw,'gorchymynaut eu hen-
eidiau iddo ê/.megisiGreawd-
v.-r fi^j'ddlawn, gan wneuthur
yn dda.

PENNOD V.
^

1 y mae yn annog yr henuriaiá
boríhi defaid Cnst ; b lir ieuaine:

ufiuldliáìi : 8 a phawb i wylied, a,

fodynsobr, ac vn ddianiuadal yn y
ffudd ; 9 ac i u-rthwynebu y eyth-

räul, ygwrthwyncbwr creulawn.

YU henuriaid sydd yn eich
plith, attolwg iddjTit yr

ydwyf fi, yr hwn wyî gyd-
henuriad, a thyst o ddîodd-
efiadau Crist, yr hwn hefyd
tf!// g;.-frannog o'r gogoniant
a dda'tguddir

:

2 Poithwch braidd Duw, yr
hwn sydd yn eich plith, gan
fwrw gohvg arnynt ; nid trwy
gymmell, eithr yn ewyUys-
gar ; nid er mwyn budr-elw,
eithr o barodrwj'dd meddwl

;

3 Nid fel rhai yn tra-ar-

glwj'ddiaethu ar etifeddiaeth
Dmv, ond gan fod yu esampl- i

au i'r praidd.
4 A phan ymddangoso y
Pen-bugail, chwi a gewch

]

dderbj-n anniflannedig goron i

y gogoniant.
5 Yr un fl'unud yr ieuamgc,

I

byddwch ostynge'dig i'r hen-
|

uriaid. A byddwch bawb yn I

ostyngedig i'ch gUydd, ac
ymdnvsiwch oddi fewn â !

Erostyngeiddrwydd : oblegid y
j



mae Duw yn gwrthwynebu y
beilchion, ac yn rhoddi gras
i'r rhai gostyiígedig.

6 Ymddarostyngwch gan
hynny dan alluog laiv Duw,
fel y'ch dyrchafo mewn am-
ser cyfaddas

:

7 Gan fwrw eich hoU ofal

amo ef ; o^nys y mae efe yn
gofalu drosoch chwi.
8 Byddwch sobr, gwjdiwch

:

oblegid y mae eich gwTth-
«yuebwr diafol, megis llew

rhuadwy, yn rhodio oddi am-
gylch, gau geisio y neb a allo

ei lyngcu.
9 Yr hwn gwrthwynebwch
yn gadarn yn y fîydd; gan
wybod fod yn cÿflawni )T un
blinderau yn eich brodyr y
rhal sydd yn y byd.
10 A Duw pob gras, yr hwn
a'ch gaiwodd chwi i'w dra-

gywyddol ogoniant tnvy Grist
lesu, wedi i chwi ddioddef
ychydig, a'ch perfifeithio chwi,
a'c/i cadarnhao, a'cÄ crjfhao,
a.'ch sefydlo.

11 Iddo ef 2/ hÿddo y gogon-
iant a'r gallu yn oes oesoedd.
Amen.
12 Gyd â Silfanus, brawd
ffyddlawn i chwi, fel yr wyf

;

yn tyVjied, yr ysgrifenais ar
ychydig einau, gan gynghori,
a thystiolaethu mai gwir ras
Duw yw yr hwn yr ydych yn
sefyll'ynddo.

13 Y mae yr eglwys sydd yn
Babilon, yn gj'd-etholedig â
chiin, yn eicli annerch; a
Marc, fy mab i.

14 Anherchwch eich gilydd
â chusan cariad. Tangnef-
edd i chwi oU y rhai ydych
yng Nghrist lesu. Amen.

AIL EPISTOL CYFFREDTNOL
PETE YR APOSTOL.

PENNOD L
I Y mae efe yn. eu cadamhíu mewn
gobntth ^ynnydd gras Duw ; 5 ac
yn eti hannog i vneufhur eu gahced-
içaeth yn sicr trwy ffydd a eweith-
redoedd. 12 Y mae yn ofalua i

ddwyn hynny ar eòf iddynt, gan
vryhodfod ei farwolaeih efei hun vn
agos. 16 y mof yn eu rhybuddin
hwy ifodyn ddianwadal yn ffydd
Crist, gwirFab Duw, tni^ dysiiol-

aeth yr apostolion a welsant eCogon-
iant ef, a thrwy dyttiolaeth y Tad,
a* rprophwydi,

SIMON Petr, gwasanaeth-
WT ac apostol lesii Grist,

at y rhai a gawsant gyffelyb
werthfawr ' ífydd a

tTwy gyflawnder ein Duw ni,

a'n Hachubwr lesu Grist

:

2 Gras i chwi a thangnefedd
a amlhâer, trwy adnabod i

Duw, a lesu ein Harglwydd

3* Megis y rhoddes ei dduw-
iol alhi ef i ni bob peth a
berthyn i fywyd a duwioldeb,
trwy ei adnabod ef yr hwn
a'n galwodd ni i ogoniant a
rliinwedd

:

4 Trwy yr hyn y rhoddn^d
i ni addeidion mawr iawn a
gwerthfawr ; fel trwy y rhai

hyn y byddech gyfrannogion
o'r duwiol anian, wedi diangc



oddi wrth y llygredigaeth
sydd yn y byd trwy dra-
chwant.
5 A hyn yma hefyd, gan

roddi c\vbl-ddiw}-drw}'ild,

chwanegwch at eich fifydd,

rinwedd; ac at rinwedd,
wybodaeth

;

6 Ac at ^^-j'bodaeth, gym-

chwi, trwy ddwyn ar gôf i

chivi

;

14 Gan wybod y bydd i mi
ar frys roddi fy nhabernacl
hun heibio, inegis ag yr hys-
bvsodd ein Harglwydd lesu
Grist i mi.
15 Ac rai a wnaf fy ngoreu
hefyd ar allu o honoch bob

medrolder ; ac at gjmmed- amser, ar ol fy yraadawiad
rolder, araj-nedd ; ac at am- wneutliur coffa am y peibau
ynedd, dduwioldeb

;

hyn.
" 7 Ac at dduwioldeb, gared-

j

Ì6 Canys nid gan ddilyn
igrwydd brawdol ; ac at gar- i

chwedlau cyfrwys, yr hysbys-
edigi-wj'dd brawdol, gariad. !

asom i chwi nerth a dyfodíad
8 Canys os yw y pethau hj-n ein Harglwydd lesu Grist,

gennych, ac yn aml hwjTit, y .
eithr wedi gweled ei fawredd

maent yn peri na hyddoch na
\

ef â'n llygaid.

segur na diffrwyth y'ngwyb- !
17 Canys efe a dderbyniodd

odaeth ein Harglwydd lesu
;

gan Dduw Dart barch a go-
Grist.

\

goniant, pan ddaeth y cyfryw
9 Oblegid yr hwn nid yw y j

lef atto oddi wrth y raawr-
rhai byn ganddo, dall yd}^v,

i

ragorol Ogoniant, Hwn ywfy
heb weled ym mheU, wedi

j

anwyl Fab i, yn jt hwn y'm
goUwng dros gôf ei lanhâu boddlonwyd.
oddi WTth ei bechodau gynt. 18 A'r llef j-ma, yr hon a
10 O henvj'dd paham yn

|

ddaeth o'r nef, a glywsom ni,

hytrach, frodyr, bjtìdwch
\

pan oeddym gyd âg ef yn y
ddiwyd i wneuthur eich gal- i mynydd sanctaidd.
wedigaeth a'ch etholedigaeth

j

19 Ac y mae gennym air

yn sicr: canys, tra fjddoch ' sicrachy 'prophwj'di
;
yrhwn

yn gwneuthur y pethau hyn, |
da y gwnewch fod yn dal

ni hthrwch chwi ddim byth: amo, raegis ar ganwyll' yn
11 Canys felly yn helaeth y |

llewyrchu mewn Ue tywyll,
trefnir i chwi fynediad i

]

hyd oni wawrio y dydd, ac
mewTi i dragj-wyddol deymas ' oni chodo y seren ddydd yn'"

' '' ' • eich calonnau chwi

:

20 Gan wybod hjTi yn gynt-
af nad oes un brophwjiiol-

esgeulusaf êich coflâu bob
{

iaeth o'r ysgrythyr o dde-

Harglwydd a'n Hachub-
lesu Grfst.

12 O henvydd paham nid

;er am y pethau hyn, er
'

eich bod yn eu gwybod, ac
wedi eich sicrhâu yn y gwir- !

ionedd presennol.
{

13 Eithryr j'dwj-f yn tybied '

fod yn iawn, tra fyddwyf yn
{

y tabernacl hwn, eich cyffròi
'

hongliad priod.
21 Canys nid trwy eTs^Ilys

dyn y daeth gynt brophwyd-
oliaeth; eithr dynion sanct-
aidd Duw a lefarasant meçris

y cynhjTfwyd hwy gan yr Ys-
pryd Glân.

'



ffeiUim ; a

PENNOD II.

, _ - í dan^os eu h

u d'iaiedd 'hwy a'u dilÿi _

oddi wrth y rhai y gwaredir y rhai

duwiol, /el y guiaredwyd Lot o So-
\

dom. 10 Ymae yndansos yn hel-

aethach gynheddfau y ttc-yllroyr

hnny, fil y gaäer eu hadnah'id yn
fîaws, a'u gochetÿd,

EITHR bu gau-brophwydi
hefyd ym mhUth y bobl,

megis ag y bydd gau-athraw-
on yn eich plith chwithau

; y
rhai yn ddirgel a ddygant i

mewn heresiau dinyslríol, a
chan wadu yr Arglwydd, yr
hwn a'u prynodd hwynt,
ydynt yn tynnu arnynt eu
hunain ddinystr buan.
2 A Ilawer a ganlynant eu
distryw hwynt, o henvydd y
rhai y ceblir fifordd y gwirion-
edd.
3 Ac mewn cybydd-dod,
trwy chwedlau gwneuthiir, y
gwnant farsiandiaeth o hon-
och ; barnedigaeth y rhai er

ya talm nid yw segur, a'u

colledigaeth hwy nid yw yn
hepian.
4 Canys onld arbedodd Duw
yr angelion a bechasant,
eithrew taflu wi/nt i uffern,

a'u rhoddi i gadwynau ty-

I

7 Ac a waredodd Lot gyf-

won iawn, yr hwn oedd mevvn
redd güfid trwy anniwair ymar-
',7

I
weddiad yr anwiriaid

:

"^s" \
8 (Canys y cyfiawn hwnnw

jni trigo yn eu mysg hwynt,
yn gweled ac yn clywed, yd-
oedd yn poeni ei enaid cj-f-

iawn o ddydd i ddydd trwy
eu hanghyfreithlawn weith-
redoedd hwynt:)
9 Yr Arglwydd a fedr wared

|

y rhai duwiol rhag profedig- i

aeth, a chadw y rhai anghyf-
|

iawn i ddydd y fam i'w

poeni

:

10 Ac yn bennaf y rhai

sydd yn rhodio ar ol y cnawd
mewn chwant aflendid, ac yn
diystyru llywodraeth. Khy-
fygus ydynt, cyndyn ; nîd
ydynt ynarswydo cabluurdd-
as:
11 Lle nid yw yr angelion,

y rhai sydd fwy mewn gallu

a nerth, yn rhoddi cablaidd
,

farn yn eu herbyn hwynt ger i

bron yr Arglwydd.
12 Eithr y rhai hyn, megis

|

anifeiliaid anrhesymmol an- •

ianol, y rhai a wnaed i'w dal
|

ac i"w difetha, a gablant y i

pethau ni wyddant oddi
wrthynt, ac a ddifetliir yn eu

wyllwch, i'w cadw i "farnedig- llygredigaeth eu hun
aeth

,

5 Ac onid arbedodd efe yr
hen fyd, eithr Noe, pregethwr
cyüawnder, a gadwodd efe

ar ei wytlifed, pan ddug efe y
diluw ar fyd y rhai anwir

:

6 A chan droi dinasoedd
Sodom a Gomorrah yn
Uudw, a'u damniodd hioy â
dymchweliad, gan m gosod
yn esampl i'r rhai a fyddent eneidiau anwadal
yn annuwiol

;

I
ddynt galon wed

13 Ac a dderbyniaul gyflog
anghyfiawnder, a liwy yu
cyfrif moethau beunydd yn
hyfrydwch. Brychau a mefl-

au ydynt, yn yhiddigrifo yn
eu twyll eu hunain, gau
wledda gyd â chwi

;

. 14 A llygaid ganddynt yn
llawn godineb, ac heb fedru

peidio â phechod ;
yn llithio

. ,: jg^|. ^ chan-
edi ymgyn-
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neflno â chybydd-dra ; plant

y felldith

:

15 Wedi gadael y flFordd un-
ia\vn, h,ìxy a aettìant ar gj-f-

eiliorn, gan ganlyn fifordd

Balaam mo Bosor, yr hwn a
garodd wobr anghyüawnder

;

16 Ond efe a gafódd gerydd
am ei gamwedd : asen fud
arferol â'r iau, gan ddywedyd
â llef ddynol, a waharddodd
ynfydrwj'dd y prophw^d.
17 Y rhai byn ydynt fifyn-

honnau diddwfr, cymmylau
a yrrid gan dymmestl; i'r

rhâi y mae niwl tywyllwch
y'nghadw yn dragywydd.
18 Canys gan ddywedyd
chwyddedig eiriau gorwag-
edd, y maent hwy, tnvy
chwantau y cnawd, a thry-

{

Ihyllwch, yn llithio y rhai a
ddîangasai yn gwbl oddi wrth
y rhai sydd yn byw ar gyfeil-

j

iorn.

19 Gan addaw rhyddid idd-
j

ynt, a hwj'thau eu hunain yn i

wasanaethwyr llygredigaeth : i

canys gan bwy bynnag y
gorchfygwyd neb, i hwnnw
hefyd yr aeth efe yn gaeth. I

20 Canys os, wedi iddynt ,

ddîangfi oddi wrth halogedig- .

aeth y byd, trwj- adnabydd-
t

laeth yr Arglwjdd a'r Achub-
wr lesu Grist, y rhwystrir
hwy drachefn â'r pethau hyn,
a"u gorchfygu ; aeth diwedd
y rhai hynny yn waeth na'u
dechreuad.
21 Canys gwell fuasai iddynt
fod heb adnabod fifordd cyf-
iawnder, nag, wedi ei had-
nabod, troi oddi wrth y
gorchj-myn sanctaidd yr hwn
a draddod\yyd iddynt.
22 Eithr digwyddodd iddynt

n, ni.
yn ol y wir ddîareb, Y ci a
ymchweloddat ei chwý-diad ei

hun ; a'rhwch wedi eigolchi,
i'w hymdreiglfa yn y dom,

PENNOD III.
1 Y mae vn eu sicrhiíu hwÿ am ddy.
fodiad Cnst i'r farn, y» irbyn y
gwatwarwyr a ymresymmai yn. y
eti'rthv:vneb ; 8 ífan rybuddio y rhai
'duwiol 'i brysuro eu hedifnrwch, o

ran hir-amynedd Duw. 10 Y mae
yn dan^os pa fodd y dinystrir y byd:
1 1 ac yneu hannog i sancteiddrwydd
buchedd, trwy ddisgmyl hynny ; 15 a
hefyd í feddwl, mai er mwyn eu
hiachawdwriaeth hwynt y mae Duui
yn ddioddefear, meçu yr ysgrìfen-
oddPaulaítýnt.

YR ail epistol hwn, an-
wylyd, yr ydwyf yn awr

yn ei ysgrifenu attoch ; _yn yr
hwn jT ydwj'f yn cyfifrôi eich
meddwl puraidd, trwy ddwyn
ar gôf i chiiÂ :

2 Fel y byddo cofus gennych
y geiri'au a rag-ddywedwyd
gan y prophwydi sanctaidd,
a'n gorchymjTi ninnau, apo-
stolion jr Arglwydd a'r lach-
awdwr

:

3 Gan wybod hyn yn gyntaf,

y daw yn y dyddiau diweddaf
watwarwyr, yn rhodio yn ol

eu chwantau eu hunain,
4 Ac yn dywedyd, Pa le y
mae addewid ei ddyfodiad
ef? canys er pan hunodd y
tadau, y mae pob peth yn
parhâu fel yr oeddynt o dde-
chreuad y creadigaeth.
5 Canys y mae hyn yn ddî-

arwybod iddynt o'u gwirfodd,
mai trwy air Duw yr oedd y
nefoedd er ys talm, a'rddaear
yn cyd-sefyll o'r dwfr a thrwy
y dwfr.
6 herwj'dd paham y byd
a oedd y pryd hwnnw, wedi

«19 02
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ei orchuddio â dwfr, a ddi- daear newydd, yr ydym ni,

fethwyd.
|

yn ol ei addewid ef, yn eu
7 Eithr y nefoedd a'r ddaear ', dis^yl, yn y rhai y mae cyf-
sydd yr awrhon, ydynt trwy
yr un gair wedi eu rhoddi i

gadw i dân, erbyn dydd y
fam, a distryw yr anwir
ddynion.
8 Eithr yr un peth hwn na
fydded yn ddîarwybod i chwi,
anwylyd, /od un dydd gyd â'r

Argl\vydd megis mU o flyn-

yddoedd, amil o flynyddoédd
megis un dydd.
9 Nid ydyw yr Arglwydd yn
oedi ei addewid, fel y mae
rhai yn cyfrif oed ; ond hir-

ymarhous yw efe tu ag attom
ni, heb ewyllysio bod neb yn
goUedig, ond dyfod o bawb i

edifeirwch.
10 Eitlir dydd yr Arglwydd
a ddaw megis Ueidr y nos

;

}'n yr hwn y nefoedd a ânt
heii>io gyd â thwrf, a'r def-
nyddiau gan wir wres a
doddant, a'r ddaear a"r

gwaith a fyddo ynddi a
losgir.

11 A chan fod yn rhaid i

hyn i gyd ymoUwng, pa ryw
fath ddynion a ddylech chwi
fod mewn sanctaidd ymar-
weddiad a duwioldeb.
12 Yn disgwyl ac yn iirysio

at ddyfodiad dydd Duw, yn
yr hwn y nefoedd gan iosgi a

ymollyngant, a'r defnyddiíu
gan wir wres a doddarit ?

13 Eithr nefoedd newydd, a

_ . . . . . e cyf-
iawnder yn cartrefu.

14 herwydd paham, an-
wylyd, gan eich bod yn dis-

gwyl y pethau hyn, g\vnewch
eich goreu ar eich cael gan-
ddo ef mewn tangnefedd, yn
ddifrycheulyd ac yn ddiargy-
hoedd.
15 A chyfrifwch hir-amyn-
edd ein Harglwydd yn iach-
awdwriaeth; megis ag \r
ysgrifenodd ein hanwyl frad
Paul attoch chwi, yn ol y
doethineb a rodded iddo ef

;

16 Megis yn eiholl epistolau
hefyd, yn llefaru ynddynt am
y pethau hyn ; yn y rhai y
mae rhyw bethau anhawdd
eu deall, y rhai y mae yr an-
nysgedig a'r anwastad ÿn eu
g^rdroi, megis yr ysgryth-
yrau eraill, i'w dinystr eu
hunain.
17 Chw^chwi gan hynny,
anwylyd, a chwi yn gwybod y
pethau hyn o'r blaen, ymged-
wch rhag eich arwain ymaith
trwy amryfusedd yr annuw-
iol, a chwympo o honoch
oddi wrth eich sicrwydd eich
hun.
18 Eithr cynnyddwch mewn
gras a gwybodaeth ein Har-
glwydd a'n Hiachawdwr lesu
cìrist. Iddo ef y byddo go-
goniant yr awrhon ac yn dra-

gywyddol. Amen.
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PENNOD I.

1 Y mae efé yn eosod aìlan ierson

Crist, yn yr hicn y mae t mfyun/d
tTogytcyddol, truy eymdeUhas á

1 I>uv. 5 Rhaid » ní 'ymrii i sanct-

áddm'ydd bueheäd, i dystiolaethu

grcirionedd y eymdàthas honno, a'n

ffydd : a hefyd Cn sicrhúu etn hun-
aín faddeuant pechodau, tncy
farvrola£ih Crist*

YR hyn oedd o'r declireu-

ad, jThyn a gh"«som,
yr hyn a welsom â'n llygaid,

>T hyn a edrjchasom amo,
âc a deünl^dd em d^-jlaw am
Air y bywTd

;

•2 i,Canys"y bj'wyd a eglur-
hâwyd, 'ac'nia welsom, ac
ydym \ti tysiiolaethu, ac yn
'raj-neg'i i c'hwi y bj'wyd tra-

gj-wyddol, JT hwn 'oedd gyd
â'r Tad, ac a eglurhàwyd i

ni:)

3 Yr hyn a welsom ac a
glywsom'jT ydym j-u ei fyn-
egi i chwij feí y'caflfbch ch'wi-

thau hefyd gjrîndeithas gjd â
ni : a'n cymdeithas ni yn wir
Sì/dd gyd â'r Tad, a chyd âi
Fab ef lesu Grist
4 A'r pethau hjn yr ydjTn
yn eu hysgrifenu'attôch' fèl y
byddo 'eich llawenydd yii

gj'flawn.

5 A hon yw y gennadwri a
glywsom ganddo ef, ac jt
ydym ya ei hadrodd i chwi ;

Mai goleuni yw Duw, ac nad
oes ynddo ddim tj'wyllwch.
6 Os dj'^yedwn fôd i ni gjm-
deithas âg ef, a rhodio yn y
tywj'llwch, celw-j'ddog yd'ym,
a'c nid ydj-m yn'gwneuthur y
gwirionedd

:

' CYFFREDINOL
APOSTOL.
7 Eithr 03 rhodiwn yn y

goleuni, megis y mae efe yn
y goleuni, y mae i ni gj'm-
deithas â'n gilydd, a g^vaed
lesu Grist ei F'ab ef, sydd yn
ein glanhâu ni oddi wTth bob
pechod.
8 Os dywedwn nad oes yn-
om bechod, jt ydym yn ein
twj'Uo ein hünain, a'r gwir-
ionedd nid yw ynom.
9 Os cyfad'jefwu ein pech-
odau, ffyd<Eawn yw efe a
chj'íìawn, fel y maddeuo i ni
ein pechodau", ac y'n glanhao
oddi wrth bob anghj'flaw'n-

der.

10 Os dj-wedwTi na phech-
asom, yr'ydj'm yn ei wneuth-
ur ef yn gel'wj'ddog, a'i air ef

nid yw j-nom.'

PEXXOD IL
1 Y mae yn eu eysuro h>cy yn erbvn
pechodau o uiendid. 3 Adnabod
Duw yn iaicn, ÿw caàtc eiorchymyn-
ion ef, 9 a charu ein brodyr, 15 ae na
roddom ftn serch ar gbyd. 18 Bluiid

t ní oehelyd ttcylliiyr ; 20 y rhai y
maey duwiol yn ddíogel oddi ttnrth eu
ttíyll, trtcy barhdu yn y ffydd, ae
mewn saneteiddrttn/dd btichedd.

Fy mhlant bychain, y
pethau hyn jt wyf yn eu

hysgrifenu áttoch, 'fei na
piiechoch. Ac o phecha neb,
y mae i ni EirioiwT gyd â'r

Tad, lesu Grist y Cj'fiawn

;

2 Ac efe yw jt i'awn dros ein
pechodau ni : ac nid dros yr
eiddom ni yn unig, eithr dros
bachodau yr holl fyd.

3 Ac wrth hyn gwyddom
jT adwaenom ef, os cadwn ni
ei orchj-mj'n:



4 Yr hwn sydd yn dywedyd,
Mi a'i liadwaen ef, ac iíeb

gadw ei orciiymynion ef,

celwyddog yw, a'r gwirion-
edd nid yw ynddo.
5 Eitlir yr liwn a gadwo ei

air ef, yn wir yn liwu y mae
cariad Duw yn beríTaith

:

wrth hyn y gwyddom ein bod
ynddo ef.

6 Yr hwn a ddywed ei fod
yn aros ynddo ef, a ddylai
yntau felly rodio, megis ag y
rhodiodd ef.

7 Y brodyr, nid gorchymyn
newydd yr wyfyn ei ysgrifenu
attoch, eithr gorchymyn hen
yr hwn oedd genuych o'r

dechreuad. Yr hen orchy-
myn pv y gair a glywsoch o'r

dechreuad.
8 Trachefn,gorchymyn new-
ydd yr wyf yn ei ysgrifenu
attoch, yr hyn sydd wir yn-
ddo ef, ac ynoch chwithau

:

oblegid y tyw^llwch a aeth
heibio, a'r gwir oleuni sydd
yr awrhon yn tywynnu.
9 Yr hwn a ddywed ei fod
yn y goleuni, ac a gasao ei

frawd, yn y tywyllwch y mae
hyd y pryd hwn.
10 Yr hwn sydd yn cam ei

frawd, sydd ÿn aros yn y
goleuni, ac nid oes rhwystr
ynddo.
11 Eithr yr hwn sydd yn
casâu ei frawd, yn y tywyll-
wch y mae, ac yn y tywyllwch
y mae yn rhodio ; ac ni yr
i ba ie y mae yn myned, ob-
legid y mae y tywyllwch wedi
dallu ei lygaid ef.

12 Ysgrifenu yr wyf attoch
chwi, blant bychain, oblegid
maddeu i chwi eich pechodau
er mwyn ei enw ef.

13 Ysgrifenu yr wyf attoch
chwi, dadau, am adnabod o
honoch yr hwn sydd o'r de-
chreuad. Ysgrifenu yr wyf
attoch chwi, wr ieuamge,
am orchfygu o honoch yr un
drwg. Ysgrifenu yr wyf at-

toch chwi, rai bychain, am i

chwi adnabod y Tad.
14 Ysgrifenais attoch chwi,
dadau, am adnabod o hon-
och yr hwn sydd o'r dechreu-
ad. Y.-ígrifenais attoch ch\vi,

\wr ieuaingc, am eich bod yn
gryfion, a bod gair Duw yn
aros ynoch, a gorchfygu o
honoch yr un drwg.
15 Na cherwch y byd, na'r

pethau sydd yn y byd. O
châr neb y byd,nid yw cariad

y Tad ynddo ef.

16 Canys pob peth a'r sydd
yn y byd, meoia chwant y
cnad, a chwant y Ilygaid, a
balchder y bywyd, nid yw o'r

Tad, eithr o'r byd y mae.
17 A'r byd sydd yn myned

lieibio, a'i chwant hefyd : ond
yr hwn sydd yn gwneuthur
ewyllys Duw, sydd yn aros yn
dragywj'dd.
18 blant bychain, yr awr
ddiweddaf ydy^v: ac megis
y clyAYSoch y daw anghrist,

yr awrhon hefyd y mae
anghristiau lawer; wrth yr
hyn y gwyddom mai yr awr
ddiweddaf ydyw.
19 Oddi wrthym ni yr aeth-
ant hwy allan, eithr nid
oeddynt o honom ni : canys
pe buasent o honom ni, hwy
a arhosasent gyd â ni : eithr

hyn a fu, fel yr eglurid nad
ydynt hwy oll o honom ni.

2u Eithr y mae gennycli
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Sanctaidd hwnnw, a chwi a i

wyddoch bob peth. '

£1 Ni ysgrifenais attoch ob-

legid na wyddech y g^virion-

edd, eithr oblegid eich bod
yn ei wybod, ac nad oes un
celw)-dd o'r gwirionedd.
22 Pwy yw y celwyddog, ond i

vr hvra sydd vn gwadu nad
lesu rw y Crist ? Efe.yw jt

anghrist. yr hwn sjdd yn
gwadu y Tad a'r Mab.
23 Pob un a'r sydd yn
gwadu V îilab. nid òes gân-
ddo V Tad chwaith: [ond]
'jr hwn sydd yn cyffesu y ilab,

y mae y Tad ganddo he/yd.

\
24 Arhosed gan hynny j-n-

och chwi JT hyn a glywsoch
' o'r dechreuad, Od erys jrn-

och }-r hj-n a glj-wsoch o'r

dechreuai'l, chwithau hefyd a
gew-ch aros vn y Mab ac yn y

;

Tad.
25 Ahon JTV yr addewid a

' addawodd efe ini, «e/ bj-w-yd

I

tragj-wyddoL
I

2ö Y pethau hyn a ysgrifen-
: ais attoch ynghylcli y rhai
sydd yn eich hudo.
27 Ond y mae jt enneiniad
a dderbyhiasoch ganddo ef,

jn aros'ynoch chwi, ac nid
ôes amocheisieu dysgu o neb
chwi : eithr fel y mae yr un
enneiniad yn eich dysgu chwi
am bob pêth, a gw-ir yw, ac

;

nid yw gelwydd ; ac megis
i y'ch dysgodd chwi, yr arhos-
,
wch ynddo.

: 28 Ac yr awrhon, blant
bychain, 'arhoswch ynddo

;

fêl, pan ymddangoso efe, y
byddo hyder gennj-m, ac na
chj-wilyddiom ger'ei ftron ef

j-n ei ddj-fodiad.

29 Os gwj'ddoch ei fod ef yn

II. UI.
gj-flawn, chwi a wyddoch fod
pbb un a'r sj-dd j-n g\vneuth-
ur cyfia^vnder, wedi ei eni o
honô ef.

PENNOD IIL

hynny y hyddai raid i ninnaufod yn
ufìidd i gadw ei OTchymynîon, \\ a
charu hatch ein gÜydd fti hrodyr*

GWELWCH pa fath gar-

iad a roes y Tad amom,
fel y'n gelwid'j-n feibion i

Dduw: oblegid hyn nid
edwyn y byd chwi, oblegid
nad adnabu' efe ef.

2 AnwTlyd, yr awThon meib-
ion i Öd'uw' ydym, ac nid
amlygwjd etto beth a fj^dd-

wn :" eithr ni a wj^ddom, pan
ymddangoso efe, y byddwn
gj-ffelyb iddo; oblegid ni a
gàwn'ei weled ef megiB ag y
mae.
3 Ac y mae pob un sydd
ganddo "y gobaith hwn ynildo
ef, yu ei" buro ei hun, "megis

y mae yntau yn bur.
'
4 Pob un " a'r sydd yn
gwneuthur pechod, sydd hef-

yd yn gwneuthur anghyf-
raith: oblegid anghyfraith
yw pechod.
"ö A chwi a wyddoch ym-
ddangos o hon'o ef, fel y
dileai ein pechodau ni : ac
ynddo ef nid oes pechod.
"e Pob uu a'r sydd j-n aros
ynddo ef, nid y yn pechu

:

pob un a'r sj-dd yn pechu,
nis g^selodd ef, ac nis adnabu
ef.

7 blant bychain, na
thwj-lled neb ch'wi : yr hwn
sydd j-n gwneuthur cyflawn-
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der, sydd gyflawn, megis y

|mae yntau yn gyüawn.
8 Yr hwn sydd yn gwneuth-
ur pechofl, o ddiafol y
mae ; canys y mae diafol yn 1

pechu o'r dechreuad. I hyn
yr ymddangosodd Mab Duw,
ifel y dattodai weithreiloedd
diafoL
9 Pob un a aned o Dduw,

j

nid yw yn gwueuthur pech-
[

od ; oblegid y mae ei had ef

yn aros ynddo ef: ac ni all
;

efe bechu, am ei eni ef o
Dduw.

I

10 Yn hyn y mae yn amlwg
plant Duw, a phlaiit diafol:

Pob un a'r sydd heb wneuth-
ur cyfiawnder, nid yw o
Ddu«, na'r hwn nid yw yu
caru ei frawd.
11 Oblegid hon yw y gen-
nadwri a glywsocli o'r de-

;

chreuad ; bod i ni garu eiu
gilydd.

I

12 Nid fel Cain, yr hwn
oedd o'r dnvg, ac a laddodd
ei frawd. A phabara y lladd-

odd ef? Oblegid bod ei

weithredoedd ef yn ddrwg,
a'r eiddo ei frawd yn dda.
13 Na ry^feddwch, fy mrod-

yr, os yw'y byd yn eich casàu
chwi.
14 Nyni a wyddom ddarfod

ein symmud ni o farwolaeth
i fywd, ohlegid ein bod yn
caru y brodyr. Yr hwn nid
yw yn caru ei frawd, y mae
ýn aro3 ym marwolaeth.
15 Pob un a'r sydd yn ca.sâu

ei frawd, lleiddiad dyn yw

:

a chwi a wyddoch nad oes i

un lleiddiad dyn fywyd tra-

gywyddol yn aros ynddo.
16 Yn nyn jt adnabuom

gariad Duw, oblegid dodi o

III, IV.

hono ef ei einioes drosom ni

:

a ninnau a ddylem ddodi ein

heinioes dros y brodyr.
17 Eithr yr hwn sydd gan-
ddo ddà y byd hwn, ac a welo
ei frawd mewn eisieu, ac a
gauo ei dosturi oddi wrtho,
pa fodd y mae cariad Duw yn
aros ynddo ef ?

18 Fy mhlant bychain, na
cliarwn ar air, nac ar dafod
yn unig, eithr mewn gweith-
red a gwirionedd.
19 Ac wrth hyn y gwyddom

ein bod o'r girionedd, ac y
sicrhâwn eiu caJonnau ger ei

frou ef
20 Oblegid os ein calon a'n

condemnia, mwy yw Duw
na'u calon, ac efe a \vyr pob
peth.
21 Amvylyd, os ein calon

ni'n condemnia, y mae gen-
nym hyder ar Dduw.
22 A pha beth bynnag a
ofynom, yr ydym yn ei dder-
byn ganddo ef; oblegid ein
bod yn cadw ei orchymynion
ef, ac yn gwneuthur y pethau
gydd yn rhyngu bodd yn ei

oìwg ef.

23 A hwn y\v ei orchjTnyn
ef ; Gredu o honom yn enw
ei Fab ef lesu Griát, a charu
ein gilydd, megis y rhoes efe

orchymyn i nL
24 A'r hwn sydd yn cadw ei

orchymynion ef, sydd yn
trigo ynddo ef, ac yntau yn-
ddo yntau. Ac wrth hyn y
gwyddom ei fod ef yn aros

ynom, sef o'r Yspryd a roddes
efe i ni.

PENNOD IV.
1 y mae yn eu rh,,badd,o hwynt na

vmfrastioo'r Yspr^d, eilhr eu '
'



htfr/ yn hytrach trwy reolau yffydd
gaihalie. T Acy mie trwy am'ryw

ANWYLTD, na chredwch
. bob ysprj'd, eithr prof-

wch yr ysprj-dion ai o Dduw
y maent : oblegid y mae gau-
brophwydi lawer wedi myned
allan i'r bvd.
3 Wrth hyn adnabyddwch

Ysprj'd Duw: Pob yspryd
a'r sydd yn cyfîesu ddyfod
lesu Grist yn" y cnawd, o
Dduw y mae.
3 A phob yspryd a'r nid yw
yn cyflFesu ddyfod lesu Grist

yn y cuawd, nid yw o Dduw

:

eithrhwn yw ÿ.yjrydanghrist,

yr hwn y clywsoch ei fod yn

I. lOAN, IV.

9 Yn hyn jt eglurwjd cariad
Duw tu ag attom ni, oblegid
danfon o Dduw eiunig-aned-
ig Fab ÌT byd, fel y byddem '

fj'^Y trwj-ddö ef.

10 Yn hj-n y mae cariad;
nid arai ni garu Duw, ond

;

am iddo ef ein caru ni, ac I

anfon ei Fab i fod yn iawn !

dros ein pechodau.
|

11 AnwTlyd, os felly y car-
|

ddylem garu ein gilydd.

12 Ni welodd neb Dduw
erioed. Os carwn ni ein gil-

ydd, y mae Duw yn trigo

ynom, ac y mae ei gariad ef

yn berfiFaith vnom.
13 Wrthhynygwyddomein
bod yn trigo ynddo ef, ac

dyfod, a'r awrhon y mae efe \ yntad ynom ninnau, am
yn V byd eisoes.

4 Chwj'chwi ydych o Dduw,
blant bychain, ac a'u gorch-
fj'gasech hwy : oblegid inAvy

j'w yr hwn sj'dd ynoch chwi
na'r"hwn sj'dd yny byd.
5 Hwynt-hwy, o'r byd y
maent; am hj'nny y Uefar-
ant am y bj"d, a'r byd a
WTendy arnynt.
6 Nyni, o Dduw yr ydj'm.

ddarfod iddo roddi i ni o'

Yspryd.
14 A ninnau a welsom, ac
ydym yn tystiolaethu, ddar-
fod i'r Tad ddanfon y Mab
ifod yn lachawdwr i'r byd.
15 Pwy bynnag a gyÎFeso

fod lesu yn Fab Duw, y mae
Duw yn aros ynddo ef, ac
yntau yn Nuw.
' " ' nyni a adnabuom ac a

Yr hwn sydd yn adnabod gredasom y cariad sydd gan
Diiw, sydd yn ein gwTandaw Dduw tu at attom ni. Duw,
ni: j'r'bwn nid yw o Dduw, cariad yw: a'r hwn sydd jti

nid yw yn ein g\\Tandaw ni.
]
aros mewn cariad, sydd yn

Wrth hyn yr adwaenom ys-
, aros yn Nuw, a Duw ynddo

pryd y gwirionedd, ac yspryd
,

yntau.
ycyfeiliornL ; 17 Yu hyn y perflFeithiwyd
7 Anwylyd, carwn ein gil-

j

ein cariad ni, fel y cafiom
ydd: oblegid cariad, o Dduw

j

hyder ddydd y farn ' '
'

'

ymae ; a phob un a'r sydd j

caru, o Dduw y ganwy'd ef, ac
y mae efe j'n adnabod Duw.
8 Yr hwn nid yw j-n caru,

nid adnabu Dduw : oblegid
Duw, cariad y\v.

megis ag y mae efe, yr ydym
ninnau hëfyd yn y býd hwn.
18 Nid oés ofn mewn car-

iad; eithr y mae perffaith
gariad yn bwTw allan ofn

:

oblegid V mae i ofn hopnoti



I. 10AN,
igaeth. A't hwn sydd yn
ofoi, ni phei-ífeithi\v}'d mewn
cariad.

19 Yr ydym ni yn ei garu ef,

am iddo ef yn gyntaf ein
caru ni.

20 Os d3^ved neb, Yr wyf
yn caru Duw, ac efe yn casûu
ei frawd, celwyddog yw : can-
ys yr hwn nid yw yn cani ei

,

frawd yr hwn a welodd, pa
fodd y gall efe garu Duw yr
hwn nis gwelodd ?

21 A'r gorchymyn hwn sydd
gennym oddi wrtho ef ; Bod

t

i'r hwn sydd yn caru Duw,
garu ei frawd hefyd.

PENNOD Y.

1 Yneb sydd yn caru Duiu tydd yn
caru ei hlant tfhefyd, acyn cadw ei

ordiymynton ef 3 y rhai sydd ys-

gafny ttc nid trymion, i'r ffyddl&n-
iuid. 9 V mae lesa y» Fab Duv;

POB un a'r sydd yn credu
mai lesu w y Crist, o

Dduw y ganed ef : a phob un
a'r sydd yn caru yr hwn a
genhedlodd, sydd yn caru
hefyd yr hwn agenhedlwyd o
hono.
2 Yn hyn y gwyddom ein
bod yn caru plant Duw, pan
fyddom yn caru Duw, ac yn
cádw ei orchymyuion ef.

3 Canys hyn yw cariad Duw

;

bod 1 ni gadw ei orchymyn-
ion : a'i orchymynion ef nid
ydynt drymion.
4 Oblegid beth bynnag a
aned o Dduw, y mae yn
gorchfygu y byd: a hon yw
yr oruchaflaeth sydd yn

,
IV. V.

gorchfygu y byd, fi;/einfifydd

iii.

5 Pwy yw yr hwn sydd yn
gorchfygu y byd, ond yr hwn
sydd yn credu mai lesu yw
MabDuw?
6 Dyma jt hwn a ddaeth
trwy ddwfr a gwaed, sef lesu
Grist; nid trwy ddwfr yn
unig, ond trwy ddwfr a
gwaed. A'r Yspryd yw yr
hwn sydd yn tystiolaethu,
oblegid yr Yspryd sydd wir-
ionedd.
7 Oblegid y mae tri yn tyst-

iolaethu yn y nef ; y Tad, y
Gair, a'r Yspryd Glàn: a'r

tri hyn un ydynt.
8 Ac y mae tri yn tystiol-

aethu ar y ddaear
; yr yspryd,

y dwfr, a'r gwaed: a'r tri

liyn, yn un y maent yn cyt-

íuno.

9 Os tystiolaeth dynion yr
ydym yn ei derbyn, y mae

|

tystiolaeth Duw yn fwy : can-
j

\

ys hyn yw tystiolaeth Duw, I

ÿr hon a dystiolaethodd efe I

am ei Fab. I

10 Yr hwn sydd )rn credu i

ym Mab Duw, sydd ganddo 1

y dystiolaeth ynddo ei hun

:

yr hwn nicl yw yn credu yn
Nuw, a'i gwnaeth ef yn gel-

wyddog, oblegid nachredodd
y dystiolaeth a dystiülaeth-
odd Duw am ei Fab.
11 A hon y^v y dystiolaeth ;

roddi o Dduw i ni fyw^d tra-

gywyddol : a'r bywyd hwn
sydd yn ei Fab ef.

12 Yr hwu y niae y Mab
ganddo, y mae y bywyd gan-
ddo ; a'r hwn nìd yw ganddo
Fab Duw, nid oes ganddo
fywyd.
13 Y pethau hyn a ysgrifen-

}

426



ais attoch chwi, y rhai ydych
yn credu yn enw Mab Duw

;

fel y gwpoch fod i chwi
fywyd tragywyddol, ac fel y
credoch yn enw Mab Duw.
14 A hyn yw yr hyfder sydd
gennym" tu ag atto ef ; ei fod
ef yn ein gwrandaw ni, os
gof'.iiwn ddim yn ol ei ewyU-
ys éî.

15 Ac os gwyddom ei fod ef
yn ein gwrandaw ni, pa beth

bynnag a ddeisjfüm, ni a
w^'ddom ein bod yn cael y
deisyfiadau a ddeisyfasom
ganddo.
16 Os gwel neb ei frawd yn
pechu pechod nid yw i farw-
olaeth, efe a ddeisyf, ac efe a
iydd iddo fywyd, i'r rhai sydd
yn pechu nid i farwolaeth.
Ÿ mae pechod i farwolaeth

:

nid am hwnnw yr wyf yn dy-
wedyd ar ddeisyf o hono.

17 Pob anghyflawnder,
pechod yw : ac y mae pech-
od nid yw i farwolaeth.
18 Ni a wyddom nad yw y
neb a aned o Dduw, yn
pechu ; eithr y mae yr hwn a
aned o Dduw, yn ei gadw ei

hun, a'r drwg hwnnw uid yw
yn cyfifwrdd âg ef.

19 Ni a wyddom ein bod o
Dduw, ac y mae jt hoU
fyd yn gorwedd mewn dryg-
ioni.

20 Ac a wj-ddom ddyfod
Mab Duw, ac efe a roes i ni
feddwl, fel yr adnabyddom
yr hwn sydd gywir; ac yr
ydym yn y Cywir hwnnw, se/
yn ei Fab ef lesu Grist. Hwn
yw y gwir Dduw, a'r byv\7d
tragywyddoL
21 P"plant bychain, ymged-
wch oddi wnh eilunod. A-

AIL EPISTOL CYFFREDINOL
lOAN YR APOSTOL.

1 Ym yn anno^ rhyw ajglwydd-

cariad a ffyàd Crist, 8 rha^ iddt/nt

golli ^iobr eu proffes oV blaen .- 10
ac Tia byddai iddynt a timelent íT r

twyUwyr nid oeddiint yn dysgugmr
athratciaeth Crist lesu

YR henuriad at yr ethol-
edig arglwyddes a'i

phlant, y rhai yr wyf fì yn eu
caru yn y gwirionedd ; ac
nid in>iì yn unìg, ond pawb
hefyd a adiiabuant y gwirion-
odd;
2 Er mwyn y gwirionedd, yr
hwn sydd yn aros ynom ni.

a fydd gyd â ni yn dra-
gywydd.
3 Bydded gyd â chwi ras,

trugaredd, a thangnefedd,
oddi wrth Dduw Dad, ac oddi
wrth yr Arglwydd lesu Grist,

Mab y Tad, mewn gwinon-
edd a chariad.
4 Bu lawen iawn gennyf i

nii gael o'th blant di rai yn
rhodio mewn gwirionedd, fel

V derbymasom orchymyn gan
y Tad.
5 Ac yn awT yr wj-f yn at-

tolwg i ti. arglwyddes, nid fel

06



III. lOAN.
yn ysgrifenu gorchymyn i

ynnysgeidiaethCriät, hwnnw I

ddo.
I

10 Od 063 neb yn dyfod
attoch, ac heb 'ddwyn y
ddysgeidiaeth hon, na dder-
hyniwch ef i d, ac na ddy-
wedwch, Duw yn rhwydd,
wrtho

:

11 Canys jn: hwn sydd yn
dywedyd rtho, Duw yn
rliwydd, sj-dd gyfrannog o'i

weithredoedd drwg ef.

12 Er bod gennyf lawer o i

bethau i'w hysgrifenu attoch,
|

nid oeddwn yn eu-j'llysio
'

ygcrrifemi â phapur ac ingc: '

eithr gobeithio 'yr yd\vjf

ddyfod attoch. a llefaru wyn-
eb yn wyneb, fel y byddo ein
Uawenydd yn gj'flawn.

13 Y mae plant dy chwaer
etholedig yn dy annerch.
Amen.

newydd i ti, eithr yr hwn
oedd gennym o'r dechreuad,
garu o honom ein gilydd.

6 A hyn yw y cariad ; bod i

ni rodio yn ol ei orchymyn-
ion ef. Hwn yw y gorchy-
myn ; Megis y clywsoch o'r

dechreuad, fod i chwi rodio
ynddo.
7 Oblegid y mae twyllwyr
lawer wedi dyfod i mewn i'r

byd, y rhai nid ydjait yn
cjiîesu ddyfod lesu Grist yn
y cnawd. Hwu yw y twyUwr
a'r anghrist.
8 Edrychwch amoch eich
hunain, fel na choUom y
pethau a wnaethom, ond bod
i ni dderbj-n llawn wobr.
9 Pob un a'r sydd yn tros-
eddu, ac heb aros yn nysgeid-
iaeth Crist, nid y Dnw gan-
ddo ef. yr hwn sydd yn aros

TRYDYDD EPISTOL CYFFREDIXOL

10AN YR APOSTOL.

an^haredierwydd ac ucnaer vio-

trephtt, Ì 1 r hwnrti ddyhd dilvn

ei ddrtie emmpl. 12 Y mae yn
rhoi eanmoliaeth mawr i Demetntu.

YR lienuriad at yr anwyl
Gaius, yr hwn yr wyf yn

ei garu mewn gwirionedd.
2 Yr anwylyd, yr ydwyf jm
bennaf dim yn dyinuno dy
fod yn llwyddo ac yii iach, fel

y mae dy enaid JTi Uwyddo.
3 Canys mi a lawenychais yn
fawT, pan ddaeth y brodyr, a

thystiolaethu am dy wirion-
edd di, megis ag yr ydwyt yn
rhodio mewn gwirionedd.
4 Mwy Uawenydd na hyn

mewn gwirionedd.
5 Vr anwylyd, yr ydwyt jm
gwneuthur yn fiyddlawn yr
hyn yr ydwyt yn ei wneuthur
tu ag at y brodyr, a thu ag at

ddîeithriaid
;

6 Y rhai a dystiolaethasant
j

am dy gariad di ger bron yr i

eglwyg : y rhai os hebryngi
|



fel y gweddai i Dduw, da y
gwBei.
7 Canys er mwyn ei enw yr
aethant allan, lieb gymmerj'd
dim gan y Cenliedloed'l
8 Ni a ddylem gan hynny
dderbyn y cyfryw rai, fel y
byddom gyd-gynnorthwywjT
i'r gwirionedd.
9 Mi a ysgrifenais at yr
eglwys : eithr Diotrephes, yr
hwn sydd yn chwennycli y
blaen "yn eu plith hy, ni
dderbyn ddim o honom.
10 Oherwydd hyn, osdeuaf,
mi a ddygaf ar gôf ei weith-
redoedd y mae efe yn eu
gwneuthur, gan wag-siarad
i'n herbyn â geiriau drjgion-
iis : ac heb fod yn foddlawn
ar hynny, nid yw efe ei hun
yn derbyn y brodjT ; a'r rhai
sydd yn ewyllysio, y mae yn
eu gwahardd, ac yn ew b\vrw
allan o'r eglwys.
11 Anwylyd, na ddilyn yr

hyn sydd ddr^vg, ond yr hyn
sÿdd dda, Yr hwn sydd yn
gwneuthur daioni, o Dduw y
mae: ond yr hwn sydd yn
gwneuthur drygioni, ni wel-
odd Ddnw.
12 Y mae i Deraetrius air
da gan bawb, a cban y gwir-
ioiiedd ei hun: a ninnau
hefi/d ein Mnain ydym yn
tysiiolaethu ; a chwi a wydd-
och fod ein tystiolaeth ni yn
wir.

13 Yr oedd gennyf lawer o
bethau i'w hysgrifenu, ond
nid wyf yn chwennych ys-

grifenu âg ingc a phin attat
ti:

14 Eithr gobeithio yr ydwj'f
gael (ly weled ar fyrder, ac
ni a yraddiddanwn wjneb yn
^yynëb.
15 Tangnefedd i ti. Y mae
y cyfeillion i"th annerch.
Annerch y cyfeillion wrth eu
henwau.

EPISTOL CYFFREDINOL

JUDAS YR APOSTOL.

wedi ( ddarparu m hathra iaeth

,

a'u cynheddjaa melldieedig hi ^

20 ond bod y rhai duwiol, trwy i(yn-

, northwy yr Yspryd Gtrin, a thrwy
] weddío ar Dduw, yn abl i barháu, ac

I ^ynnyddu mewn gras, ac i'íü c<iäw

ei hunain, ac i achub eraill rhag
maglau y twytlwyr hynny.

j
TUDAS,gwasanaethwrIesu
O Grist, a brawd lago, at y

I
rhai a sancteiddiwyd gan

Dduw Dad, ac a gadwyd yn
lesu Grist, ac a alwyd :

2 Triigareiid i chwi, a thang-
nefedd, a chariad, a lîosoger.

3 An^^ylyd, pan roddais bob
diwydrwydd ar ysgrifenu at-

toch ara yr iachawdwriaeth
gyffredinol, angheiiraid oedd
i rai ysgrifenu attoch, gan
eich annog i ymdrech ym
mhlaid y ffydd, jt hon a
rodded unwaith i'r saint
4 Canys y mae rhj-w ddynion
wedi ymlusgo i m'ewn, y rhai



a rag-ordeiniwyd er ys talm
i'r faraedigaeth hon ; annuw-
iolion, jTi troi gras ein Duw
ni i drythyllwcli, ac yn gwadu
yr unig Arglwydd l)duw, a'n
Harglwydd lesu Grist.

5 Ewyllysio gan hynny yr
ydwyf eich coffâu ciiwi, gan
eich bod unwaith yn gwybod
hyn; i'r Arglwydd, wedi iddo
waredu y bobl o dir yr Aipht,
ddistrywio eilwaith y rhai ni
cliredasant.

6 Yr angelion hefyd, y rhai
ni cliadwasant eu dechreuad,
eitlir a adawsant eu trigfa eu
hun, a gadwodd efe mewn
cadwynau tragj'wyddol dan
dywyllwch, i farn y dydd
mawr.
7 Megis y mae Sodom a
Gomorrah, a'r dinasoedd o'u
hamgylch mewn cyffelyb
fodd a hwynt, wedi putteinio,
a myned ar ol cnawd arall,

wedi eu gosod yn esampl, gan
ddîoddef dîaledd tân tragy-
wyddol.
8 Yr im ffunud hefyd y mae
y breuddwydwyr hyn yn hal-

I ogi y cnawd, yn diystyru
llywodraeth, ac yn cablu y
rhai sydd mewn awdur-
dod.
9 Eitlir Michael yr arch-

angel, pan oedd efe, wrth
ymddadleu â diafol, yn yni-
resymmu ynghylch corph
Moses, ni feiddiodd ddwyn
barn-gablaidd arno, eithrë/e
a ddywedüdd, Cerj'dded yr
Arglwydd dydi.
10 Eithr y rhai hyn sydd yn

cablu y pethau nisgwyddant

:

a pha bethau bynnag y
maent yn anianol, fel anif-
eiliaid direswm, yn eu gwyb-

od, yn y rhai hynny ymlygru
y maent.
11 Gwae hwynt-hwy! ob-

legid hwy a gerddasant yu
ffordd Cain, ac a'u collwyd
trwy dwyll gwobr Balaam, ac
a'u difethwyd y'ngwrth-ddy-
wediad Core.
12 Y rhai hyn sydd frychau
yn eìch cariad-wleddoedil
chwi, yn cyd-wledda â chwi,
yn ddiofn yn eu pesgi eu
hunain: cymmylau diddwfr
ydynt, a gylch-arweinir gan
wyritoedd ; prennau diflan-

nedig, heb ffrwj'th, dwywaith
yn feirw, wedi eu diwreiddio

;

13 Tonnau cynddeiriog y
môr, yn ewynnu allan eu
cywilydd eu hunain; sêr

gwibiog, i'r rhai y cadwyd
niwl y tywyllwch yn dragy-
wydd.
14 Ac Enoch hefyd, y seith^

fed o Adda, a brophwydodd
am y rhai hyn, gan ddywed-
yd, Wele, y maeyr Arglwydd
yn dyfod gyd â myrddiwn o'i

saint.

15 I \vneuthur bam yn er-

byn pawb, ac i Iwyr-argy-
|

hoeddi yr holl rai annuwiol o ;

honjiitamholl weithredoedd
|

eu hannuwioldeb, y rhai a
i

wnaethant hwy yn annuwiol,
ac am yr hoU eiriau caledion,

y rhai a lefarodd pechadur-
iaid annuwiol yn ei erbyn ef.

16 Y rhai hyn sydd rwg-
nachwyr, tuchanwyr, yn
cerdded yn ol eu chwantau
eu hunain ; ac y mae eu
genau yn Ilefaru geirimi
chwyddedig, yn mawrygu
wynebau dynion er mwyn
budd.
17 Eithr chwi. rai anwyl,

|



I
cofiwch y geiriau a rag-ddy
wedwyd gan apostolion ein
Hargl^'ydd lesu Grist

;

18 Ddywedyd o honynt i

chwi, y bycíd yn \t amser
diweddaf watwanvyr, yn
cerdded yn ol eu ctíwantau

j
annuwiol eu hunain.

I

19 Y rhai hyn yw y rhai

j

sydd yn didoli eu hunain, yn
: anianol, heb fod yr ysprd
]

gauddynt.

]

20 Eithr chwych^W, anwjl-
!
yd, gan eich adeiladu eich
hunain ar eich sancteiddiaf

. fiFydd, a gweddîo yn vr Yspr\ d
' Glân,
1 21 Ymgedwch y'nghariad

i

Duw, gan ddisgwyítrugaredd

DATGTJDDIAD, L
ein Harglwydd lesu Grist i

fywyd tragywyddol.
22

' A tlmigarhêwch wrth
rai, gan wncuthur rhagor

:

23 Eithr rhai cedwch trwy
ofn, gan eu cipio hwy allan ot
tân ; gan gasâu hyd yn nod
y wi^ a halogw'jd " gan y
cnawd.
24 Eithr i'r hwn a ddichon

eich cadw chwi jtì ddigwymp,
s,'ch gosod ger "bron ei ogon-
iant ef yn ddifeius mewn
gorfoledd.
25 I'r unrg ddoeth Dduw,
ein HiachawdwT ni, y bi/ddo

gogoniant a mawredd, gallu

ac awdurdod, jt awrhon ac
yndragyvvyd(L" Amen.

DATGUDDIAD
SANT IÜAX Y DIFINrDD.
PENNOD T.

4 loan gn ysgri/enu d Ddatsuddiad
at tctith egiwÿs Aaa, y rhâi a ar*
nyddoecéÍT wrth y taith canhmaU-
bre» atiT. 7 Dyfidiad Crist : 14 d
allu BO^oneddm, a'i ardderchoire-
Twydd ef.

DATGUDDIAD lesu
Grist, yr hwn a roddes

Duw iddò ef, i ddangos fw
wasanaethwyr y pethau sydd
raid eu dj-fod i ben ar fyrder

;

a chan ddanfon trwT ei angtl,
efe a'i hysbysodd i'w wasan-
aethwr loaii

:

2 Yr hwn a dystiolaethodd
£ûr Duw, a thystiolaeth lesu
Grist, a'r hoU bethau a wel-
odd.

Dedwydd yw yr hwn sydd
'""""" -r rhai syddyni darllën.

gwrandaw geiriau y bro-
phwj-dohaeth hon, "ac jja

cad y pethau sydd yn ysgrif-

enedig jTiddi : canýs y m(U
yr amser yn agos.

, 4 TOAN at y saith eglwys
JL sydd yu Asia: Gras

fyddo i chwi, a thangnefedd,
oddi wTth yr hwn sydd, a'r

hwn a fu, "a'r hmi sydd ar
ddj'fod ; ac oddi \vrth'y saith

I Yspryd sydd ger bron ei

I

orsed"d-faingc ef

;

!
5 Ac oddi wTth lesu Grist,

I

yr hwn ytc y Tyst fiyddlawn,
: y Cyntaf-aiiedig o'r 'melrw, â
, "Thywj'sog brenhinoedd y
;

ddàear. Iddo ef yr hwn a'h

I

carodd ni, ac a'n golchodd ni

i
oddi wrth ein pechodau yn ei

n waed ei hun.

431
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6 Ac a'n gwnaeth ni yn 14 Ei ben ef a'i wallt oedd
frenhinoecld ac yn ofifeiriaid i

[

wýnion fel gwlan, cyn wýn-
Dduw a'i Dad ef ; iddo ef y ned a'r eira ; a'i iygaid fel
hyddo y gogoniant a'r gallu ' flaam dân

;

yn oes oesoedd. Amen. 15 A'i draed yn debyg i bres
7 ele, y mae efe yn dyfod coeth, megis yn Uosgi
gyd â'r cmmylau ; a phob
Uygad a'i gwel ef, ie, y rhai
a'i gwanasant ef: a holl
Iwythau y ddaear a alarant
o'i blegid ef. Felly, Amen.
8 Mi yw Alpha ac Omega, y
dechreu a'r diwedd, medd yr
Arglwydd, yr hwn sydd, a'r

hwn oedd, a'r hwn sydd i

ddyfod, yr HoIIalluog.
9 Myfl loan, yr hwn wy/
hefyd eich brawd, a'ch cyd-
ymmaith mewn cystudd, ac
yn nheyrnas ac amynedd
lesu Grist, oeddwn yn yr
ynys a elwir Patmos, am air
Duw, ac am dystiolaeth lesu
Grist.

10 Yr oeddwn i yn yr yspryd
ar ddydd yr Arglwydd ; ac a
glywais o'r tu ol i mi lef fa\vr

fei llais udgorn,
11 Yn dywedyd, Mi y\v

Alpha ac Omega, y cyntaf a'r

diweddaf : a"r hyn yr wyt yn
ei weled, ysgrifena mewn
llyfr, a danfon i'r saith eglwys
y rhai sydd yn Asia ; i Ephe-
sus, ac i Smyrna, ac i Per-
gamus, ac i Thyatira, ac i Sar-
dis,aPhiIadelphia,a Laodicea.
12 Ac mi a droais i weled y

llef a lefarai wrthyf. Ac
wedi i mi droi, mi a welais
saith ganhwyllbren aur

;

13 Ac y'nghanol y saith gan-
h\vylll)ren, un tebyg i Fab y
dyn, wedi ymwisgo â gwisg
laes hyd ei draed, ac wedi
ymwregysu ynghylch ei fron-
nau â g^NTegys aur.

ffwTn ; a'i lais fel swn llawer
o ddyfroedd.
16 Ac yr oedd ganddo yn ei

law ddehau saith seren: ac
o"i enau yr oedd clecidau
llym dau-íìniog yn dyfod
allan: a'i wynebpryd fel yr
haul yn disgleirio yn ei
nerth.

I 17 A phan welais ef, mi a
syrthiais wrth ei draed ef fel

marw. Ac efe a osododd ei

law ddehau arnaf fi, gan
ddywedyd wrthyf, ííac ofna ;

myfi yw'y cyntaf a'r diwedd-
af;
18 A't hwn wy/ fyw, ac a

fftm farw; ac wele, byw yd-
wyf yn oes oesoedd, Amen

;

ac y mae genuyf agoriadau
uflFern a marwolaeth.
19 Ysgrifena y pethau a

welaist, a'r pethau sydd, a'r

pethau a fydd ar ol hyn ;

20 Dirgelwch y saith seren
a welaist yn fy Ilaw ddeheu,
a'r saith ganhwyllbren aur.

Y saith seren, angelion y
saith eglwys ydynt : a'r saith
ganhwyllbren a welaist, y
saith eglwys ydynt.

PENNOD II.
Pa heth a orchymynir ei ys^rifenu at

'-- ^ gweinido^on.
eeíwys
Periraj. ,

sydd ganmoîad
U Thyalira

u ddiffygiot y;



DATGUDDIAD, JI.

i3)'dd jTi dal y saith seren yn oedd di, a'th gystudd, a"th

ei law ddehau, yr hwn sydd dlodi, (eithr cyfoethog wyt,)

vn rhodio y'nghanol y saith

ganhwj'Ubren aur, yn eu
dywedyd

;

2 JIi a adwaen dy weithred-
oedd di, a"th lafur, a'th ani-

ac mi a adwaen gabledd y
rhai sydd yn dywedyd eu bod
yn luddewon, ac nid ydynt
ond synagog Satan.
10 N ac ofna ddim o'r pethau

I

ynedd, ac na elli oddef y rhai ' yr ydwj't i'w dioddef. Wele,
I drwg : a phroû o honot y rhai

I

sydd yn dywedyd eu bod yn
I
apostoUon, ac nid ydynt ; a

;

chael o honot hwynt yn gel-

wyddog:
3 A thi a oddefaist, ac y
niae amynedd gennyt, ac a

i
gymmeraist boen er mwyn

1 fy enw i, ac ni ddiflygiaist.

:
4 Eithr y mae gennyf beth

y cythraul a fwrw rai o hon-
och chwi i garchar, fel y'ch
profer ; a chwi a gewch gy.s-

tudd ddeng niwrnod. Bydd
ffyddlawn hyd angau, acmi
a roddaf i ti goron y býwyd.
n Yr hwn sydd ganddo

glust, gwTandawed betli y
mae yr Yspryd yn ei ddy-
'edyd wTth yr eglwysi ; Yr

yn dy erbn, am i tiymadael hwn sydd yn gorchfygu, ni
j

; à'th gäriad cyntaf.

5 Coíìa gan hynny o ba le y
syrthiaist, ac edifarhâ, a
gwna y gweithredoedd cynt-

' af : ac onid ê, yr wjf fi yn
dyfod attat ti ar frjsi, ac m"i a
sýmmudaf dy ganhwyllbren
di allan o'i le, oni edifariièi

di.

6 Ond hyn sydd gennyt ti,

dy fod di yn casâu g^veitlired-

ocdd y Nicolaiaid, y rhai yr
«yf fl hefj'd yn eu casâu.
7 Yr hwn sydd ganddo

nìnst, gwrandawed pa beth y
mae yr Yspryd yn ei ddy-
wedyd wrth yr eglwysi ; l'r

liwn sydd yn gorchfygíi, y
rhoddaf iddo fwytta o bren y
l)j'Avyd, yr hwn sydd yng
nglianol paradìvj's Duw.
8 t Ac at angel jt eglwj-s
sydd yn Smyrna, ysgrifena;
Ÿ pethau hýn y mae y cynt-
af a'r diweddaf, yr hwn a fu
fanv, ac sydd fyw, yn eu dy-
wedyd

;

,
9 Mi a adwaen dy weithred-

chaiíf ddim niwed gau yr ail

farwolaetli.

12 1í Ac at angel jt egl\vjs

sydd yn Pergamus, ysgrif-

ena ; Y pethau hyn y mae yr
hwn sydd ganddo y cleddyf
llym dau-finiog, yu eu dy-
wedyd

;

13 3Ii a adwaen dy weith-
redoedd di, a pha le yr wj t

yn trigo ; sefììe 'mae goi-sedd-
faingc Satan : ac yr wyt yn
dal fy enw i, ac ni wedaist fy

fîydd i, îe, yn y dyddiau y bu
Antipas yn ferthyr ífyddlawn
i mi, yr hwn a laddwyd yn
eich plith chwi, Ue y mae
Satan yn trigo.

14 Eithr y mae gennyf ych-
ydig bethau yu dy erbj'n di,

oblegid bod gennyt yno rai
yn dal athrawaeth Balaam,
yr hwn a ddysgodd i Balac
fwrw rhw^str ger bron meib-
ion Israel, i fwytta pethau
wedi eu habenhu i eilunod,
ac i odinebu.
15 FeUy y mae gennyt tí-



thau hefyd rai yn dalathraw-
iaeth y Nicolaiaid, yr hyn
beth yr wyf fl yn ei gasâu.
16 Edifarhâ ; ac os amgen,

yr wyf fi yn dyfod attat ar
frj's, ac a ryfelaf yn eu her-
byn hwynt â chieddyf fy

ngenau.
17 Yr hwn sydd ganddo

glust, gwrandawed beth y
niae yr Yspryd yn ei ddy-
wedyd wrth yr eglwysi ; It
hwn sydd yn gorchfygu, y
rhoddaf iddo fwytta o'r man-
na cuddiedigj ac a roddaf
iddo gan-eg wen, ac ar y gar-

reg enw newydd wedi ei

ysgrifenu, yr hwn nid edwyn
neb, ond yr hwn sydd yn ei

dderbyn.
18 T Ac at angel yr eghvys
sydd yn Thyatira, ysgrifena

;

Y pethau hyn y mae Mab
Duw yn eu dywedyd, yr hwn
sydd a'i lygaid fel fflam dàn,
a'i draed yn debyg i bres
coeth

;

19 Mi a adwaen dy weith-
redoedd di, a'th gariad, a'th

wasanaetli, a'th ffydd, a'th

amynedd di, a'th weithred-
oed'd ; a bod y rhai diweddaf
yn fwy na'r rhai cyntal
20 Eithr y mae gennyf ych-
ydig bethau yn dy erbyn,
oblegid dy fod yn gadael i'r

wraig honno Jezebel, yr hon
sydd yn ei galw ei hun yu
brophwydes,ddysgu athwyllo
fy ngwasanaethwjT i odin-
ebu, ac 1 fwytta pethau wedi
eu haberthu i eilunod.
21 Ac mi a roddais iddi

amser 1 edifarhâu am ei

godineb ; ac nid edifarhaodd

22 Wele, yr wyf fl yn ei

DATGUDDIAD, II, IIL

bwrw hi ar wely, a'r rhai
sydd yn godinebu gyd â hi, i

gystudd mawr, onid edifar-

hânt am eu gweithredoetld.
23 A'i phlaut hi aladdafâ
marwolaeth : a'r holl eg-
Iwysi a gànt wj'bod mai mytì
yw yr hwn sydd yn chwilio yr

arennau a'r calonnau : acmi
a roddaf i bob un o honoch
yn ol eich gweithredoedd.
24 Eithr wrthycli chwi j'r

^vj'f yn dywedyd, ac wrth y
Ueill yn Thyatira, y sawl nid
oes ganddynt y ddysgeid-
iaeth lion, a'r rhai ni adnah-
uant ddyfnderau Sataii, fel

y dywedant; Ni fwriaf ar-

noch faich arall.

25 Eithr yr hyn sydd gen-
nych, deliwch hyd oni ddel-
wyf
26 A'r hwn sydd yn gorch-

fygu, ac yn cadw fy ngweitli-

redoedd hyd y diwedd, mi a
roddaf iddo awdurdod ar y
cenhedloedd

:

27 Ac e/e a'u bugeiha hwy â
g\vîalen haiam; fel llestri

pridd y dryllir hwynt: fei

y derbyniais innau gan fy

nhad.
28 Ac mi a roddaf iddo y
seren fore.

29 Yr hwn sydd ganddo
glust, gwrandawed beth y
mae yr Yspryd yn ei ddywed-
yd wrth yr eglwysi.

PENNOD III.

2 Arç:yhoeddi nngel es^lwyt Sardis, 3
a'iànnog i edifarha'u ; a'i fygioth

oni edi/arhát. 8 Amrel egltoys

Philadelphia 10 yn eael ei panmol
am a ddiv<ydrwydd a'i amynedd.
14 Aneel Laodicea yn cael ei ger-

iJodynfwyaUl.

yddu am n

19 a-iryb



20 Crist yn sefyll wrth y dnot,

AC at angel jt eglwys sydd
. yn Sardis, ysgrifena ; Y

pethau hyn y mae yr hwn
sydd a saith Yspryd Duw a"r

saith seren ganddo, yn eu
dj-^redyd; Mi a adwaen dy
weithredoedd di, oblegid ÿ
mae gennyt enw dy fod yn
fy\v, a marw ydwj-t.
2 By<ld wyliadwrus, a sicrhâ

y pethau sydd jti ol, y rhai
sydd barod i farw : canys ni
chefais dy weithredoedd yn
gyflawn ger brou Duw.
3 Cofla gan hynny pa fodd
y derbyniaist ac y clywaist, a
chadw, ac edifarhâ. Os tydi
gan hynny ni wyli, mi a
ddeuaf arnat ti fel lleidr, ac
ni chei di wybod pa awr y
deuafattat.
4 Eithr y mae gennyt ych-
ydig enwau, ìe, >-n Sardis, y
rhai ni halogasant eu dillad

;

a hwy a rodiant gyd â mi
mewn dülad gwnion
legid teilwng ydynt.

DATGITDDIAD, III.

neb yn cau ; ac jti cau, ac
nid yw neb yn agoryd

;

8 IVli a adwaen dy weithred-
oedd: wele, rhoddais gerdy
fron ddrws agored, ac m
ddichon neb ei gau : canys y
mae gennyt ychydig nerth, a
thi a gedwaist fy ngair, ac ni
wedaist fy enw.
9 Wele, mi a wnaf iddynt
hwy o synagog Satan, y rhai
sydd yn dywedyd eu bod yn
luddewon, ac nìd ydynt, ohd
dywedyd celwydd y rnaent;
wele, meddaf, gwn'af iddynt
ddyfod ac addoli o flaen dy
draed, a g\vybod fy mod i yn
dy garu di.

10 O achos cadw o honot air

fy amynedd i, minnau a'th
gadwaf di oddi wrth awr y
brofedigaeth, yr hon a ddaw
ar yr hoU fyd, i brofl y rhai
sydd j'n trigo ar y ddaear.
11 Wele, jT wyf jti dyfod ar

ftys; dal jt hjTi sydd gen-
nÿt, fel na ddj'go neb dy

ob- I goron di.
' 12 Yr hwn sydd yn gorch-

Yr hwn sydd j-n gorch- 1 fygu, mi a'i gwnaf ef yn gol'

fvgu, hwnnwawisgir mewn
!
ofn yn nheml fv ^S'uw i, an

dillac'
—'—'--' -'- "'

'

-" '" - - -dillad g^vnion; ac ni dih-

leaf ei enw ef allan o lyfr

y bywyd, ond mi a gyflfesaf ei

enw ef ger bron fy Nhad, a
cher bron ei angelion ef.

6 Yr hwn sydd ganddo
glust, gwTandawed beth v
mae jt Ysprj'd yn ei ddý-
wedyd WTth yr eglwysi.
7 í Ac at angel jt eglwrs
sydd yn Philadelphia, ysgrif-

ena ; Y pethau hj-n y mae y
Sanctaidd, y CyTf, jti eù
dywedyd, jt hwn sydd gan-
ddo agoriad Dafydd, yr hwn
sydd yn agoryd, ac nid y\v

aUan nid â efe 'mwjach : ac
mi a ysgrifenaf arub ef enw
fy Nuw i, ac enw dinas fy
Nuw i. yr hon ydyw Jerusa-
lem newTdd, yr hon sydrt yn
disgjTi o'r nef oddi wrth fy
Nuw i : ac mi a ysffrifenaf

,

amo ef fy enw newydd L
13 Yr hwn sydd ganddo

glust, gwTandawed beth y
mae yr Yspryd yn ei ddj^wed-
yd with yr eglwysi.
14 V Ac at angel eglwj's y
Laodiceaid, jsgiifena;
pethau hj'n y mae Amen yn
eu dywedyd, y Tyst flfydd-



lawn a chywir, dechreuad
creadigaeth Duw

;

15 Mì a adwaen dy weith-
redoedd di, nad ydwyt nac
oer na brwd: mi a fynnwn
pe bait oer neu frwd.
16 Felly, am dy fod yn

glaiar, ac nid yn oer nac yn
frwd, mi a'th chwydaf di

allan o'm genan

:

17 Oblegid dy fod yn dywed-
yd, Gohidog wyf, ac mi a
gyfoethogais, ac nid oes arnaf
eisieu dim ; ac ni wyddost dy

DATGUDDIAD, III. IV.

PENNOD IV.
! loan jin ^oeled gorsedd-faingeDuw

mìaen ac yn ol: 10 yr

J:\. edrychais ; acweleddrws
wedi ei agoryd yn j nef : a'r

llais cyntaf a glywais oedd fel

dais udgorn yn ymddiddan â
,
mi, gan ddywedyd, Dring i

fod yn dru'an, ac yíi resynoí, '• fynu yma, a mi a ddangosaf i

ac yn dlawd, ac yn ddall, ac li y pethau sydd raid eu bod
yn noetti. ;

ar ol hyn.
18 Yr wyf yn dy gynghori i i 2 Ac yn y man yr oeddwn
brynu gennyf û aur wedi ei

,

yn yr yspryd : ac wele, yr
buro trwy dân, fel y'th gyf-

\
oedd gorsedd-faingc wedi ei

oethoger ; a dillad gwýnion, gosod yn y nef, ac ìin yn eis-

fel y'th wisger,ac/ei nad ym-
j

tedd ar yr orsedd-faingc.

ddangoso gwarth dy noeth-
j

3 A'r hwn oedd yn eistedd
der di ; ira hefyd dy Ij'gaid

âg eli llj'gaid, fel y gwel-
ech.
19 Yr wyf fi yn argyhoeddi,

ac yn ceryddu y sawì yr wyf
yn eu caru : am hynny bydd-
êd genuyt zêl, ac edifarhà.

20 Wele, yr wyf yn sefyll

wrth y drws, ac yn curo : os
clyw neb fy Uais i, ac agoryd
y drws, mi a ddeuaf i mewn
atto ef, ac a swpperaf gyd âg
ef, ac yntau gyd â minnau.
21 Yr hwn sydd yn gorch-

fygu, rhoddaf iddo ef eistedd
gyd & mi ar fy ngorsedd-
faingc, megis y gorchfygais
innau, ac yr eisteddai.s gyd
â'm Tad arei orsedd-faingc
ef.

22 Yr hwn sydd ganddo
glust, gwrandawed beth y
mae yr Yspryd yn ei ddy-
wedyd wrth yr eglwysi.

ledd yn debyg yr olwg amo
faen jaspis a sardin: ac yr
oedd enfys o amgylch yror-
sedd-faingc, yn debyg yr olwg
amo i smara^dus.
4 Ac ynghylch yr orsedd-
faingc yr oedd pedair gor-
sedd-faingc ar hugain : ac ar

y gorsedd-feingciau y gwelais
bedwar henuriad ar hugain
yn eistedd, wedi eu gwisgo
mewn dillad gwnion ; ac yr
oedd ganddynt ar eu pennau
goronau aur.
5 Ac yr oedd yn dyfod allan

o'r orsedd-faingc fellt, a thar- i

anau, a lleisiau : ac yr oedd !

saith o lampau tân yn llosgi

ger bron yr orsedd-faingc, y i

rhai yw saith Yspryd Duw. 1

6 Ac o flaen yr orsedd-
|

faingc yr ydoedd môr o wydr,
|

yn debyg i grystal : ac ,

y'nghanol yr orsedd-faingc.
I

itSö



' DATGÜDDIAD. IV,

1

acynghylchjTorsedd-faingc, i
«««/, 9

yr oedd pedwar anifail yn
llawn o lygaid o'r tu blaen ac
o'r tu ol.

7 A'r anifail cyntaf oedd
debyg i lew, a'r ail anifail yn

': debyg i lo, a'r trydydd anifail

i oedd ganddo wnêb fel dyn,
• a"r pedwerydd ' anifaü o'edd

debyg i eryr yn ehedeg.
8 A'r pèdwar anifail oedd
ganddynt, bob un o honynt,
chwech o adenydd o'm h'am-
gylch ; ac yr oeddynt oddi
fêwn yn llawn llygaid : ac nid

J\. law \T hwn oedd yn eis-

tedd ar jt orsedd-faingc, lyfr

wedi ei ysgrifenu oddi fewn
ac oddi allan, wedi ei selio â
saith sêl.

2 Ac mi a welais angel ciyf

yn cvhoeddi â llef uchêl,
Pwv sydd deilwng i agoryd y
llvfr, âc i ddattod ei seliau

Ac nid oedd neb yn y nef,

nac yn y ddaear, na than y
leddynt yn gorphwys ddydd

|
ddaear, yn gallu agoryd y

a nos", gan ddywedyd, Sanct,
j

llyfr, nac edrych amo.
Sanct,Sanct,Ai^l\vydd Dduw
Hollalluog, JT hwn oedd, a'r

hwn sydd, a'r hwn sydd i

ddyfod.
9 A phan fyddo yr anifeil-

iaid yn rhoddi gogoniant, ac

j

anrhydedd, a dîolch, i'r h«Ti

I

oedd yn eistedd ar yr orsedd-

I

faingc, }T hwn sydd yn by

w

yn oes oesoedd.
10 Y mae y pedwar hemir-
iad ar hugain yn syrthio ger
bron JT hwTi oedd yn eistedd
ar jT orsedd-faingc, ac yn
addoli yr hwn sydd yn bw
yn oes oesoedd, "ac j-n bwrw
eu coronau ger bron >t
orsedd-faingc, gan ddjn^ed-
yd,
11 Teilwng wj't, Arglwydd,

i dderbyn gogoniant, ac ' ddaear.
anrhydedd, a gallu : canys

j
7 Ac efe a ddaeth, ac a

ti a greaiBt bob peth, ac o gymmerth y llj-fr o ddeheu-
herwydd dy ewyliys di y j

law \t hwn oedd yn eistedd
maent, ac y crëwyd hwynt. i ar yr'orsedd-faingc.

pp'^rvr>T» -u- I
8 A phan gymmerth efe y

,-,,,, ^,^^,/:^ , Q llj-fr, V pedwar anifail a'r

V^rtirX:^^ pÌdarhenuriadarhugaina
uTug 1/n daitm/i'w amryd. 12 Yr sjTthiasant ger t>ron yr Oen

;

henuriaidom hynny yn àJblian- I a chan bob Un O honynt }T

487

_ Ac mi a wylais lawer, o
i achos na chaed neb yn deil-

1
WT)g i agoryd ac i ddarllen y

:
Uyfr, nac i edrych amo.

' 5 Ac im o'r henuriaid a ddy-
wedodd wrthyf, Nac wyla:
wele, y Llew yr hwn sydd o
Iwyth 'Juda, Gwreiddyn Da-
fv(3d, a orchfygodd i agoryd y

• livfr. ac i d'dattod ei saith

;
sêi ef.

6 Ac mi a edrychais; ac
wele, y'nghanol "yr orsedd-
faingc a"r pedwar anifail, ac
v"nghanol jt henuriaid, yr
'oeâA Oen yn sefyll megis
weili ei ladd, a chanddo saith

j

gorn, a saith lygad, y rhai

I ydyw saith Tsprj-d "Duw,
I wedi eu danfon allan i'r hoU



oedd telynau, a i)hîalau aur
yn llawn o arogl-darth, y rhai
ydyw gweddìau y saint.

9 A hwy a ganasant ganiad
newydd, gan ddywedyd, Teil-

wng wyt tl i gj'mmeryd y
llyfr, ac i agoryd ei seliau ef

:

oDlegid ti a laddwyd, ac a'n
pryuaist ni i Dduw trwy dy
waed, allan o bob Ilwyth, ac
iaith, a phobl, a cheuedl

;

10 Ac a'n gwnaethost ni i'n

Duw ni, yn frenhinoedd, ac
yn ofiFeiriàid : ac ni a deyrn-
aswn ar y ddaear.
11 Ac mi a edrychais, ac a
glywais lais angelion lawer
ynghylch yr orsedd-faingc,
a'r anifeiliaid, a'r henuriaid

:

a'u rhifedi hwynt oedd fyrdd-
iynau o fyrddiynau, a miloedd
filoedd

;

12 Yn dywedyd â llef uchel,
Teilwng yw yr Oen, yr hwn a
laddwyd, i dderbyn gallu, a
chyfoeth, a doethineb, a
chadernid, ac anrhydedd, a
gogoniant, a bendith.
13 A phob creadur a'r sydd
yn y nef, ac ar y ddaear, a
than y ddaear, a'r pethau
sydd yn y môr, ac oll a'r sydd
ynddynt, a glywais i yn dy-
wedyd, I'r hwn sydd yn eis-

tedd ar yr orsedd-faingc, ac
i'r Oen, y byddo y fendith, a'r

anrhydedd, a'r gogouiant, a'r

gailu, yn oea oesoedd.
14 A'r pedwar anifail a ddy-
wedasant, Amen. A"r ped-
war henuriad ar hugain a
syrthiasant i lawr, ac a addol-
aáant yr hwn sydd yu byw yn
oes oesoedd.

PENNOD VI.
1 Anoryá y seliau, y naill ar ol y
UaU; o pha belh a ddigwyddadd ar

DATGUDDIAD, V, VI.

A C mi a welais pan ag'orodd

J\. yr Oen un o'r seliau, ac
mia glywais un o'r pedwar
anifail yn dywedyd, fel trwst
taran, Tyred, a g^vel.

2 Ac mi a welais; ac wele
farch g\výn : a'r hwn oedd yn
eistedd arno, a bwa ganddo;
a rhoddwyd iddo goron: ac
efe a aeth allan yn gorchfygu,
ac i orchfygu.
3 A phan agorodd efe yr ail

sêl, mi a glywais yr ail anifail

yn dywedyd, Tyred, a gwel.

4 Ac fe aeth allan farch
arall, un coch : a'r hwn oedd
yn eistedd arno, y rhoddwyd
iddo gymmeryd heddwch
oddi ar y ddaear, fel y lladd-

ent eu gilydd: a rhoddwyd
iddo ef gleddyf mawr.
5 A phan agorodd efe y
drydedd sêl, mi a glywalsy
trydydd anifail yn dywedyd,
Tyred, a gwel. Ac mi a
welais; ac wele farch du:
a'r hwn oedd yn eistedd
amo, a chlorian ganddo yn
ei law.
6 Ac mi a gly^vais laia

y'nghanol y pedwar anifail,

yn dywedyd, Mesur o wenith
er ceiniog, a thri mesur o
haidd er ceiniog; a'r olew
a'r gwiu, na wna niwed idd-
ynt.

7 A phan agorodd efe y
bedwaredd sêl, mi a gl^rwais

lais y pedwerydd anifail yn
dywedyd, Tyred, a gweL
8 Ac mi a edrychais; ac
wele farch gwelw-Ias : ac enw
yr hwn oedd yn eistedd amo
oedd Marwolaeth ; ac yr oedd
Ufferii yn canlyn gyd âg ef

433



DATGUDDI
A rhoddwj'd iddj-nt awJur-

j
dod ar y bedwaretld raii o'r

,
ddaear,'i ladd â chleddyf, ac

' â newyn, ac â niarwoîaeth,
: ac â bwystfilod y ddaear.
I 9 A phan agorodd efe y
bummed sêl, mi a welais dan

\

yr allor eueidiau y rhai a
,
iaddesid am air Duw, ac am

I

y dystiolaeth oedd ganddynt.
: 10 A hwy a lefasant â llef

' uchel, gan ddywedj'd, Pa
hyd, Arglwydd, sanctaidd a
chywir, nad ydwjt yn bamu
ac yn dîal ein gwaed ni ar y
rhai sjdd jti trigo ar y ddae'-
ar?

• 11 A gynau gwýnion a roed
i

i bob un o houynt ; a dywed-
wj'd wrthynt, ar iddynt or-

phwys etio ychydig amser,
' hyd'oni chj'îiawnid rhi/ eii

cyd-weision a'u brodjT, y
riiai oedd i gael eu llaild,

megis ag i/ caîtseíií hwjthau.
12 Ac mi a ecüychais pan
agorodd efe y chweched sêl

;

ac wele, bu dâear-grjTi mawT

;

a'r haul a aeth yn ddu feí

sachlen flew, a'r lleuad a
aeth fel gwaed

;

;
13 A sêr y nef a sjTíhiasant

I

ar y ddaeàr, fel y mae y flig-

! j'sbren j'u bwTW ei fiBgys

gleision, pan ei hysgjdwër
í,au wynt mawT.
14 A'r nef a aeth heibio fel

I

llyfr wedi ei bljgu ynghyd;
'• a phob mynydd ac j-nys a
symmudwyd allan o'u lle-

oedd.

;

1.5 Abrenhinoedd y ddaear,
a'r gwr mawr, a'r cÿfoethog-
ion, a'r pen-capt€niaid, a'r

,

gwr cedjTn. a phob gwT
j

caeth, a phc b gvrr rhydd, a
1
yiuguddiasant yn yr ogof-

AD, VI, VJJ.

eydd, ac y'nghreigiau y myn-
y'ddoedd

;

16 Ac a ddywedasant ^vrth y
mynyddoedd a"r creigiau,

Syrthiwch amom ni, a
chuddiwch ni o -jdd yr
hwn sydd yn eistedd ar yr
orsedd-faingc, ac oddi wrth
lid yr Oen

;

17 Canys daeth dydd mawT
ei ddigter ef; a phwy a
dtUchon sefyll ?

PENNOD VII.
3 Aneel yn sdio eicasanaethwyr Dun
yn eu tcUcennau. 4 Nifér y Thai a
ieütryd: o Iwythau Israel rhifedi

hysbysot : 9o bob cenhedloedd eToill

tyrfa aneÌTÌf y rhai sydd yn tefyll

fçr hroH yr orsedd-fainsc, aeynar
amdanynt.ac a

'"' '

•cyìatc. 14 Bo
goíchi ý ngtcaed

4 C ar ol y pethau hyn, mi
jLjl a weiais bedwar angel
yn sefyll ar bedair congl y
düaear^ yn dal peclwargwynt
y ddaear, fel na chwythai y
gwyut ar y ddaear, nac ar y
môr, nac âr un pren.
2 Ac mi a welais angel arall

yn dyfod i fynu oddi wrth
godiad haul, a sêl y Duw byw
ganddo. Ac efe a lefodd â
llef uchel ar y pedwar angel,
i'r rhai y rhoddasid gáüu i

ddrygu y ddaear a'r môr,
3 tían ddywedyd, ]S'a ddrj'g-

wch y ddaear, ua'r môr, n'a'r

prennau, nes darfod i ni seho
gìvasanaethwyr ein Duw ni

yn eu talcennau.
4 Ac mi a glj-wais nifer y
rhai a seüwjd : yr oedd wedi
eu selio gânt a phedair a
deugaiu o filoedd o holl
Iwjthau meibion Israel.

5 O Iwrth Juda vr oedd



DATGUDDIAD, VII, VIIL
deuddeng mil wedi eu selio. rhydeJd, a'r gallu, a"r nerth,
O Iwyth Beuban yr oedd
deuddeng mil wedi eu selio.

O Iwyth Gad yr oedd deu-
ddeng mil wedi eu seho.

6 U Iwyth Aser yr oedd deu-

fyddo i'n Duw ni yn oes
oesoedd. Amen.
13 Ac un o'r henuriaid a

attebodd, gan ddywedyd
wrthyf, Pwy ydyw y rhai hyn

ddeng mil wedi eu selio. O sydd wedi eu gwisgo mewn
Iwyth N ephthali yr oedd deu- gynau gwýnion ? ac o ba le y
ddeng mil wedi eu selio. Ô i daethant ?

Iwyth Manasses yr oedd deu- 14 Ac mi a ddywedais >vrtho
ddeng mil wedi eu seho.
7 O Iwyth Simeon yr oeaa
deuddeng mil wedi eu selio.

O Iwyth Lefì yr oedd deu-
ddeng mil wedi eu selio.

Iwyth Issachar yr oedd deu-
ddeng miL wedi eu seUo.

ef, Arglwydd, ti a wyddost.
Ac efe a ddywedodd wrthyf,
Y rhai hyn yw y rhai a
ddaethant allan o'r cystudd
mawr, ac a olchasant eu
gynau, ac a'u caimasant ìv,vy

y'ngwaed yr Oen.
8 O Iwyth Zabulon yr oedd ' 15 O herwydd hynny y
deuddeng mil wedi eu selio. maent ger bron gorsedd-
O Iwytli Josepli yr oedd deu-

;

faingc Duw, ac yn ei wasan-
Ideng mil wedi eu selio. .

Iwyth Benjamin yr oedd deu-
ddeng mil wedi eu selio.

9 Wedi hyn mi aedrychais

;

ac wele dyrfa fawr, yr hon ni

allal neb ei rhifo, o bob cen-
edl, a llwythau, a phobloedd,
ac ieithoedd, yn sefyll ger
bron yr orsedd-faingc, a cher
bron yr Oen, wedi eu gwisgo
mewn gynau gwýnion, a
phalmwydd >ti eu dwylaw

;

10 Ac yn llefain â llef uchel,
gan ddywedyd, lachawdwr-
iaeth i'n Duw ni, yr hwn
sydd yn eistedd ar yr orsedd-
famgc, ac i'r Oen.
11 A'r holl angelion a safas-

ant o amgylch yr orsedd-
famgc, a'r henuriaid, a'r

pedwar anifail, ac a syrthias-

ant ger bron yr orsedd-faingc
ar eu hwynebau, ac a addol-
asant Dduw,
12 Gan ddywedyd, Amen:
Y fendith, a'r gogoniant, a'r

doethineb, a'r diolch, a'r an-

aethu ef ddydd a nos yn ei

deml: a'r hwn sydd yn eis-

tedd ar yr orsedd-faingc a
drig yn eu plith hw^nt.
lf> i fyddarn^mt na newyn
mwyach, na syched mwyach

;

ac ni ddisgyn arnynt na'r
haul, na dim gwres.
17 üblegid yr Oen, yr hwn
sydd y'nghanol yr orsedd-
faingc, a"u bugeilia hwynt,
ac a'u harwainhwynt at ífyn-

honnau bywiol o ddyfroedd

:

a Duw a sych ymaith bob
deigr oddi wrth eu Ilygaid
hwynt.

PENXOD VIII,
1 /rr/A aeeryd y setlh/ed sél, 2 v
rhoddwyd saith o udeyrn i saith u

\

an^elim. 6 Pedìuar o honynt yn
|

. seithfed sêl, yr ydoedd



DATGUDDIAD, VIII. IX.

hanner awr.
2 Ac mi a welais y saith
angel y rhai oedd yn sefyll

ger brou Duw : a rhoddwjd
iddynt saith o udgyrn.
3 Ac augel arall a ddaeth.

ffynhonnau y
dyfróedd

;

11 Ac enw y seren a elwir
Wermod: ac aeth traian y i

dyfroedd yn wermod ; a lla-
|

ddyuion a fuant feirw ;

I

ac a safodd ger bron yr allor, i gan y dyfroedd, oblegid eu
|

a thusser aur ganddo : a myned yn chwerwou. I

rhoddwyd iddo arogl-darth 12 A'r pedwerydd angel a
'

lawer, fel JT ofi&ymmai é/ gyd udganodd; atharawydtraian
â gweddîau yr hoU saint ar

i

yr haul, a thraian y ileuad, a
yr allor aur, yr hon oedd ger i thraian y sêr ; fel y tywyllwyd
öron yr orsedd-faingc.

]

eu traian h^vynt, ac ni lew-
4 Ac fe aeth mwg yr arogl- yrchodd y dydd ei draian, a'r

darth gyd â gweddiau .

saÌDt, o law yr angel i fynu
ger bron Duw.
5 A"r angel a gj'mmerth y

thusser, ac a'i Ilanwodd hi o

nos yr un ffunud.
13 Ac mi a edrychais, ac a

glywais angel yn ehedeg
y'nghanol y nef, gan ddy-
" 'edyd â llef uchel, Gwae,

dân yr allor, ac a'i bwriodd gwae, gwae, i'r rhai sydd yn ,

'r ddaear: a bu lleisiau, a
tharanau, a mellt, a daear-
gryn.
6 A'r saith angel, y rhai
oedd a'r saith udgorn gan-
ddynt, a ymbaroitoisant i

udganu.
7 A'r angel cyntaf a udgan-
odd; a bu cenllysg a thân
wedi eu cymmysgu â gwaed,
ahwya fwriwjd i'r ddaear:
a thraian y prennau a losg-
wyd, a'r holl lasweilt a losg-
wyd.
8 A'r ail angel a udganodd ;

a megis mynydd mawT yn
Ilosgi gan dân a fwriwj'd'i'r
môr : a thraian y môr a aeth
yn waed

trigo ar y ddaear, rhag
Ileisiau eraiU udgom y tri

angel, y rhai sydd etto i

udganu

!

PENNOD TX.

1 Seren yn syrlhio o'rnef, wrth ud-
ganu &rpummed an^ei,t*r hwn ÿ
rhoddun/d agonad y pwll heb waeloä :

2 yntau yn agcrydypwll, a locust' 1

iaidfet ysgorpìonau yn dyfnd allan.

1 2 y mae y uae gyntafwedi myned
heibto. 13 y chwtehed udgom yn
canu: 14 o goUamg pedwat angel
yn rhyddf y rhai oedd wedt eu

ganodd ; ac mi a we ais

eren yn syrthio o'r nef i'r

ddaear : a rhoddwyd iddo ef
A bu farw traian y cread- 1 agoriad y pydew heb waelod.

uriaid y rhai oedd yn y môr, i 2 Ac efe a agorodd y pydew '

ac a byw ynddynt ; a thraiaa
'

y llongau a ddinystriwyd.
10 A'r trydydd angeí a ud-

heb waelod ; a chododd mwg
o'r pydew, fel mwg Swrn
fawr: a thywyllwyd yr haul

ganodd ; a syrthiodd o'r nef a'r awyr gan fwg y pydew.
seren fawr yn üosgi fel lamp,

,
3 Ac o'r mwg y daeth aUan



DATGUUDIAD, IX.

locustiaid ar y ddaear ; a
,
ac ^ii Roeg y mae iddo enw

rhoddwyd awdurdod iddynt,
\
Apòlyon.

fel y mae gan ysgorpionau y " ~
"

ddaear awdurdod.
4 A dywedwyd wrthynt, na
wnaent niwed i laswelit y
(Idaear, nac i ddim gwyrdd-
las, uac i un pren ; ond yn
unig i'r dynion oe<ld heb sèl

Duw yn eu talcennau.
5 A rhoddwyd iddynt na
laddent hwyut, ond bod idd-

j

ynt eu i'lino hwy bùm mis:
I ac y hyddai eu gofid hwy fel

gofld oddi wrth ysgorpion,
pan ddarfyddai iddi frathu
dyn.
6 Ac yn y dyddiau hynny y

cais dynion farwolaeth, ac
nis cânt ; ac a chw ennychant
farw, a marwolaeth a gilia

oddi wrthyut.
7 A dull y locustiaid oedd
debyg i feirch wedi eu parot-
tói i ryfel ; a« yr oedd ar eu
pennau megis coronau yn
debyg i aur, a'u hwynebäu
fel wynebau dynion.
~ A gwallt o"edd ganddynt

ì Uew-
felg
i.ed(

o(L

9 Ac yr oedd ganddynt lur-

igavi fel lluriçrau haiani ; a
llais eu hadenydd oedd fel

Uais cerbydau llawer o feirch

yn rhedeg i rjfel.

10 Ac yr oedd ganddynt
gynfifonnau tebyg i ysgorp-
iouau, ac yr oedd colynnau
yn eu cynfifonnau hwy : a'u
galhi o&ld i ddrygu dynion i yn eu safn, äc yn eíi cyn-

I

12 Ún wae a aeth heibio;
wele, y mae ya dyfod etto
ddwy wae ar ol hyn.
13 A'r chwechëd angel a

1 udganodd ; ac mi a glywai>
lef allan o bedwar cofn yr
allor aur, yr hon sydd ger
bron Duw,
14 Yn d^-wedyd wrth y
chweched angel,yr hwn oedd
a'r udgom gandilo, GoIIwng
yn ihydd y pedwar angel
sydd ýn rhwym yn yr afon
fawr Euphrates.
15 A gollyngwyd y pedwar

angel, y rhai oedd wedi eu
parottôi erbyn awr, a diwr-
nod, a mis, a blw^ddyn, fel y
Iladdent y traian o'r dynion.
16 A rhifedi y IIu o wr
meirch oedd ddwy fyrddiwn
o fyrddiynau : ac mi a glyw-
ais eu rhifedi hwynt
17 Ac fel hyn y gwelais i y
meirch j'n y weledigaeth, a'"r

rhai oedd yn eistedd arnynt,
a chanddynt lurigau tanllyd,
ac o liw hyacinth a brwms
tan : a phennau y rneirch
oedd fel pennau Uewod; ac
yr oedd yn myned allan o'u
safnau, dân, a mwg, a brwms-
tan.

18 Gan y tri hyn y llâs

traian y dynion, gan y tân, a
chan y mg, a clian y brwms-
tan, oedd yn dyfod allan o'u

safnau hwj'nt.
19 Canys eu gallu hwy sydd

bùm mis.

i
11 Ac yr oedd ganddynt
frenhin arnynt, aef angeì y

ffonnau ; canys y cj'nflTonnau

oedd debyg i seirph, a phen-
nau ganddynt ; ac â'r rhai

I pydew diwaelod : a'i enw ef
j

hynny y maent yn (Irygu.

; ýii Hebraeg ÿdyw Abàdon, r dynion eraiU. y rbai



DATGUDDIAD. IX, X, XI.

ni laddwj'd gan y pläaii hyn,
nid edifàrhasant oddi wrth
weithredoedd eii dwylaw eu
iiiin, fel nad addolent gyth-
reuliaid, a de^wau aur, ac
arian, a phres, a main, a
phrennau, y rhai ni allant

na gweled, na chlywed, na
rhodio

:

21 Ac nid edifarhasant oddi
wrth eu llofruddiaeth, nac
oddi wrth eu cyfareddion,
nac oddi wrth eu godineb,
nac oddi «rth eu lladrad.

PENNOD X.
1 Anget cryfcadam yn ymddan^os, a
llyft asored yn m Uxw: 6 ae yn
tyngu i'r Aif» iydd yn byw yn dra-
^ywydd, na bydá amser mwy^ 8
GoTcliymyn i loan eymmerydy Uyfr,
aifwytta.

AC mi a welais angel cryf
i\. arall yn disgyn o'r nef,
wedi ei wisgo â cliwmmwl

:

ac enfys oedd ar ei ben, a'i

wyneb ydoedd fel yr haul, a'i

dfaed fel colofnau o dân :

2 Ac }T oedd ganddo yn ei

law ]yfr bychan wedi ei agor-

I

yd. Ac efe a osododd ei

I droeil dehan ar y môr, a'i

I

aswy ar y tir

;

3 Ac a lefodd â llef uchel,
! fel y rhna llew : ac wedi iddo
lefain, y saith daran a lefar-

asant eu llefau hwythau.

I

4 Ac wedi darfod i"r saith
daran lefaru eu llefau, yr
oeddwn ar fedr ysgrifenu:
ac mi a glywais lef o'r nef
yn dywedyd wrthyf, Selia y
pethau a lefarodd y saith
daran, ac naysgrifena hwynt.
5 A'r angel yr hwn a wèlais
yn sefyll ar y môr, ac ar y
tir, a gododd ei law i'r nef.

dyngodd i'r hwn
sydd yn byw yn oes oesoedd,
yr hwn a greodd y nef a'r

pethau sydd ynddi,a'r ddaear
a'r pethau sydd ynddi, a'r

mûr a'r pethau sydd ynddo,
na byddai amser mwyach:
7 Ond yn nyddiau llef y

seithfed angel, pan ddé-
chreuo efe udganu, gorphen-
ir dirgelwch Duw, fel y myn-
egodd efe i'w wasanaethwyr
y prophwydi.
"8 A'r Ilef a glywais o'rnef,
a lefarodd drachefn wrthyf,
ac a ddywedodd, Dos, cym-
mer y Uyfr bychan sydd wedi
ei agorj'd yn llaw yrangel yr
hwn sydd yn sefyll ar y môr
ac ar ÿ tir.

9 Ac mi a euthum at jt
angel, gan ddywedyd wrtho,
Mftes i mi y' llyfr bychan.
Ac efe a ddywedodd wTthyf,
Cymmer, a bwytta ef yn
llwyr: ac efe a chwerwa dy
fol di, eithr yn dy enau y
bydd yn felus 'fel mêl.
10 Ac nii a gymmerais y

Ilyfr bychan o law yr angel,
ac a'i bwytteais ef; ac yr
oedd efe yn fy ngenau inegis
mêl yn felus : ac wedi i mi ei

fwytta ef, fy mol a aeth yn
ch"wenv.
11 Ac efe a ddywedodd

wrthyf, Rhaid i ti dracliefn
brophwydo i bobloedd, a
chenhedloedd, ac ieithoedd,
a brenhinoedd lawer.

PENNOD XI.

3 Y ddau dyst yn prophwydo. 6



DATGUDDIAB, XI.

ARHODDWYD i mi
gorsen debyg i wîalen.

A'r aiigel a safodd, gan ddy-
wedyd, Cyfod, a niesura
deml Dduw, a'r allor, a'r

rhai sydd yn addoli ynddi.
2 Ond y cyntedd sydd o'r

tu allan i'r deml, bwrw allan,

ac na fesura ef ; oblegid e/e a
roddwyd i'r Cenhedloedd

;

a'r ddiuas sanctaidd a fath-

rant hwy ddeuíis a deugain.
3 Ac mi a roddaf allu i'm
dau dyst, a hwy a brophwyd-

8 A'u cyrph liwynt a oì-wedd
ar heolydd y ddiuas fawr, yr
hon yn ysprydol a elwir
Sodom a'r Aipht; He hefyd
y croeshoeliwyd ein Har-
glwydd ni.

9 A'r rhai o'r bobloedd, a'r

Uw^tliau, a'r ieithoedd, a'r

cenhedloedd, a welant eu
cyrph hwynt dridiau a lian-

ner, ac ni oddefant roi eu
cyrph hwy mewn beddau.
10 A'r rhai sydd yn trigo ar

y ddaear a lawenychant o'u
plegid, ac a ymhyfrydant, ac
a anfonant roddion i'w gil-

ydd; oblegid y ddau bro-

]

aut fll a deucant a thri ugain ' phwyd hyn oedd yn poeni y
o ddytldiau, wedi ymwitgo â

1
sachlían. •

4 Y rhai hyn y^v y ddwy í

I

olew-wydden, a'r ddau gan-
hwyllbren sydd yn sefyll ger

'

bron Duw y ddaear.

rhai' oed'd yn trigo ar y
ddaear.
11 Ac ar ol tridiau a han-

ner, Yspryd bywyd oddi wrth
Dduw a aeth i mewn iddynt
hwy, a hwy a safasant ar eu

03 ewyilysia neb ' traed ; ac 'ofn mawr a syrth-

I wneuthur niwed iddynt, y i iodd ar y rhai a'u gwelodd

j

mae tân yu niyned allan o'u ; hwynt.

]

genau hwy, ac yn difetha eu
|

12 A hwy a glywsant lef
' gelynion : ac os ewyllysia ' uchel o'r "nef yn dywedyd
, neb eu drygu hwynt, fel hyn

;
wrthynt, Deuwch i fynu

y mae yn rhaid ei ladd ef. ynia. A hwy a aethant i
|

!
6 Y mae gan y rhai hyn fynu i'r nef mewn cwmmwl

;
j

i awdurdod i gau y nef, fel na a'u gelynion a edrychasant
' wlawio hi yn nyddiau eu

j

arnynt.
' prophwydoliaeth hwynt
awdurdod sydd ganddynt ar

;
y dyfroedd, i'wtroi hwyntyn

: waed, ac i daro y ddaear â

;

phob pla, cyn fynyched ag y
1 mynnont.

I

7 A phan ddarfyddo iddynt

I

orphen eu tystiolaeth, y
I

bwystfil, yr hwn sydtl yu
j
dyfod aílau o'r pwU diwael-

I od, a ryfela â hwynt, ac a'u

gorchfyga hwynt, ac a'u

I

lladd hwynt.

, 13 Ac yn yr awr honno y bu
|

j

daear-gryn mawr, a degfed i

ran y ddinas a syrthiodd ; a
lladdwyd yn y ddaear-giýn

\

saith mil o wr : a'r lleill a 1

ddychrynasant, ae a roddas- 1

(
ant ogoniant i Dduw y nef.

I

14 Yr ail wae a aeth heibio

;

\
wele, y mae y drydedd wae '

yn d)d ar frys. '

i 15 A'r seithfed angel a ud- I

ganodd ; a bu Ilefau uchel yn !

I y nef, yn dywedyd, Aeth
[
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[
teyrnasoedd y byd yn eiddo

\
ei phen goron o ddeuddeg

ein Harglwydd ni, a'i Gnst
j

seren

:

ef ; ac efe a deyrnasa yn oes
|

2 Abi yn feichiog, a lefodd,
oesoedd.

|

gan foci mewn gwewyr,
16 A'r pedwar henuriad ar I gofld i esgor.

hugain, y rhai oedd ger bron
I

3 A gwelwyd rhji"eddod

i

Duw yn eistedd ar eu gor- arall yn y nef; ac wele
sedd-feingciau, a syrthiasant

i
ar eu hwynebau, ac a addol-

I

asant Dduw,
17 Gan ddywedyd, Tr ydj-m

!

yn dîolch i ti, Arglwydd
Dduw HoUalluog, yr hwn
wyt, a'r hwi oeddit, a'r hwn
wt yn dyfud ; oblegid ti a
gymmeraist dy allu mawr,
ac a deymesaist.
18 A'r cenhedloedd a ddîg-

1 iasant; a daeth dy ddig di,

a'r amser i famu y meirw, ac
i roi g^vobr i'th wasanaeth-

! enw, fychain a mawri(
I i ddifetha y rhai íydd yn
difetha y ddaear.
19 Ac agorwyd teml D'hiw

yn y nef ; a g\velwyd arcb ei

gyfammod ef j-n ei deml ef

;

a bu mellt, a llefau, a thar-
anau, a daear-gryn, a chen-
llysgmawr.

PENNOD XIL
l Gtemi^ medi eigtotsgotPr hattlyn
trafaelu ar ei thymp i essor. A'Y
ddraiggoch fawr ynsefyÚ o'i blaen
h t ddifa et phìmtyn hu 6 ffedt
tddi eseor, y mae hi yn cilio i'r

diffaethurh. 7 Mtchael a'i nngelion
yn ymladd d'rddraìs, ac yn mi/ned
yn drech nahi. 1 3 y ddraig, roedi

ei thajiu t'r ddaeary yn ertid y
tí-raig.

ARHTFEDDOD mawr a
welw^d yn y nef

; gwraig
wedi ei g\visgo â'r haul, a'r

lleuad dan ei thraed, ac ar

ddraig goch fawr, a saith ben
iddi, a deg corn; ac ar ei

phennau saith goron.
4 A'i chynflfon hi a dynnodd
draian sêr y nef, ac a'u bwr-
iodd hwjTit i'r ddaear. A'r
ddraig a safodd ger bron y
WTaig yr hon ydoedd yn
barod i eí^gor, i ddifa "ei

phlentyn hi pan esgorai hi
arno.
5 A hi a esgorodd ar fab
gwrrpy, yr hwn oedd i fu-

geilio yrholl genhedloedd â
gwialen haiam : a'i phlentyn
hi a gymmenvyd i fynu at
Dduw, ac aí ei orsedd-faingc
ef,

6 A'r wraig a ffodd i'r di-

ffaethwch, Ue mae ganddi le

wedi ei barottôi gan Dduw,
fel y porthent hi yno fil a
deucant a thri iigaia o
ddyddiau.
7 A bu rhyfel yn y nef:
Michael a'i ângelion a rjíel-

asant yn erbyn y ddraig, a'r

ddraig a ryfelodd a'i hangel-
ion hithau,
8 Ac ni orfuant; a'u lle

hwynt nis cafwj'd mwj'ach
yn y nef.

9 A bwriwyd allan y ddraig
fawT, yr hen sarph, }t hon a
elwir Diafol a Satan, yr hwn
sydd yn twyllo yr holl fyd

:

efe a f«Tiwyd allan i'r ddaear,
a'i angelion a fwTÌwyd allan
gj'd âg ef.

10 Ac rai a glywais lef uchel



yn dywedyd yn y iief, Yr
awrhon y daeih iacluiwdwr-
iaeth, a nerth, a theyrnas ein
Duw ni, a gallu ei Grist ef

:

canys cyhuddwr ein ijrodyr
ni a fwriwyd i'r llawr, yr
hwn oedd yn eu cyhuddo
hwy ger bron ein l)uw ni
ddydd a nos.
11 A hwy a'i gorchfygasant

ef trwy waed yr Oen, a thrwy
air eu tystiolaeth hwynt ; ac
ni charasant eu heinioes hyd
angau.
1-2 herwydd hyn llawen-
hêwch, y nefoedd, a'r rhai
ydych yn trigo ynddynt.
(iwae y rhai sydd yn trigo ar

y ddaear, a'r môr! canys y
diafol a ddisgynodd attoch
chwi, a chanddo lid mawr, o
herwydd ei fod yn gvyybod
nad oes iddo ond yciiydig
amser.
13 A phan welodd y ddraig

ei bwTW i'r ddaear, hi a erlid-

iodd y wraig a esgorasai ar y
niab.
14 A rhoddwyd i'r wraig
ddwy o adenydd eryr mawr,
fel yr ehedai hi i'r ditfaeth-
wch, i'w lle ei hun ; lle yr
ydys yn ei maethu hi yno
lU'os amser, ac amseroedd, a
lianner amser, oddi wrth
wyneb y sarph.
15 A'r sarph a f\vriodd allan

o'i safn, ar ol y wraig, ddwfr
megis afon, fel y gwnai ei

dwyn hi ymaitn gyd â'r

afon.
16 A'r dfdaear a gynnorth-
wyodd y wraig ; a'r ddaear
a agorodd ei genau, ac a
lyngcodd yr afon, yr hon a
fwriodd y ddraig allan o'i

safn.

DATGUDDIAD, Xri, XIII.

17 A llidiodd y ddraig wrth
y wTaig, ac a aeth i wneuthur
rhyfel â'r lleill o'i had hi, y
rhai sydd yn cadw gorchy-
mynion Duw, ac sydd a
thystiolaeth lesu Grist gan-
ddynt.

PENNOD XTTI.
1 Bwyst/ilyn cyfodi allan o'r mir, a
saith ben gaTiddo, a de^ corn: ír
hwn y mae y ddrai^ yn rhoddi ei

gallu. 1 1 Èwystfil arall yn dyfod i

fynu allaa o'r ddaear ; 14 àc yn
peri gumeuthur delw y bwystjil

cyntaf; 15 ac yn peri i ddynion ei

addoli ef, 16 o derbyn ei nòd ef

AC mi a sefais ar dy%vod y
, môr ; ac a welais fwyst-

fil yn codi o'r môr, a chanddo
saith ben, a deg corn ; ac ar
ei gyrn ddeg coron, ac ar ei

bennau enw cabledd.
2 A'r bwystfil a welais i

oedd debyg i lewparil, a'i

draed fel traed arth, a'i safn
fel safn Ilew: a'r ddraig a
roddodd iddo ef ei gallu, a'i

gorsedd-faingc, ac awdurdod
mawr.
3 Ac mi a welais un o'i

bennau ef megis wedi ei ladd
yn farw ; a'i friw marwol ef

a iachâwyd : a'r holl ddaear
a ryfeddodd ar ol y bwystfil.

4 A hwy a addolasant y
ddraig, yr hon a roes allu i"r

bwystfil: ac a addolasant y
bwystfil, gan ddywedyd, Pwy
si/dd debyg i'r bwystfil ? pwy
a ddichon ryfela âg ef ?

5 A rhoddwyd iddo ef enau
yn Ilefaru pethau mawrion, a
chabledd ; a rhoddwyd iddo
awdurdod i weithio ddau fis

a deugain.
6 Ac efe a agorodd ei enau
mewn cabledd yn erbyn
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Duw, i gablu ei enw ef, a"i , fil jt hwn a gafodd friw gan

' dabemacl, a'r rhai sydd yn gleddyf, ac a fu fyw
trigo yn y nef.

7 AÍhoddwjd iddownenth-
ur rhyfel â'r saint, a"u gorch-
fygu hw\-nt: a rhoddwyd
iddo awdurdod ar bob llwyth,

ac iaith, a chenedL
8 A holl drigolion y ddaear

15 A chaniattâwyd iddo ef

roddi anadl i ddelw y bwyst-
fll, fel y llefarai delw y
bwystfil hefyd, ac y parai
gaêl o'r sawl nid addolent
ddelw y bwystfil, eu lladd.
'
" Ac y mae yn peri i bawb.

a'i haddolant ef, y rhai nid fychain a mawriun, cj'foeth-

yw eu henwau yn ysgrifen-
|

c^on a thlodion, rhyddion a
êdig jTi Uyfr bj'^^yd jt Oen chaethion, dderbjTi nôd ar eu
yr hwn a laddwjd 'er de-
chreuad y byd.
9 Od oes'gan neb glust,

g^^Tandawed,
10 Os yw neb yn tj'wj-s i

gaethiwed, efe a â i gaethiw-
ed: 03 yw iieb yn lladd â
chleddj-f, rhaid j-w ei ladd

llaw ddehau, ueîi ar eu tal-

cennau

:

17 Ac na allai neb na
phrynu na gwerthu, ond yr
hwn a fyddai ganddo nôd,
neu en y bw^stfil, neu
rifedi ei enw ef.

18 Yma y mae doethineb.
â chleddyf. Dyma Tr hwn sydd ganddo ddeall,

amj'nedd a flfydd y saint. bwried fifedi y bwystfil

:

11 Ac mi a welais fwystfil canys rhifedi djTi ydyw : a'i

:
arall jti codi o'r ddaear ; ac

-"-'" '

yr oe'dd ganddo ddau gorn
lebyg i oen, a llefaru jt oedd

j

;
fei draig.

I

12 A holl allu y bwystfil

I

cj"ntaf y mae efe yn ei
i

neuthur ger ei fron ef, ac
\

yn peri i"r ddaear ac i'r rhai
|

;

sydd yn trigo j-nddi addoli

; y bwystfll cyntaf, yr hwn jt
iacháwyd ei glwyf marwoL

j

]

13 Ac y mae efe yn gwneuth- !

ur rhjfeddodau mawTion,
i
hyd ordd j-w jti peri i dân
ddi.sgj'n o"r nef i'r ddaear,
y'ngolwg djTiion

;

PEXNOD XIV.
1 Tra yr otdd yr Oen yn tefylJ ar
fynyétd Sîan eyd á'ifintai, b' angtl
tm prestíhu yr efensyl. U Ctcymp
Bahiton. 15 Cynha'uaf - '-^ -I hyd,

Gucin-ffhnhauaf, a gtcin-wrf digof-

t C mi a edrj-chals, ac wele
2\. Oen yn sefj-11 ar fjiiydd
Sîon, a chyd âg ef bedair mil
a saiih-ugeinmil, a chan-
ddynt enw ei Dad ef yn ys-

14 Ac y mae efe yn twyllo y grifenedig yn eu talcennau.
rhai sydd yn irigo ar y cldae- ' 2 Ac mi a glywais lef o'r
ar, trwy y rhyfeddodau y i nef, fel llef dyfroedd lawer.
rhai a roddwyd iddo ef eu

;
ac fel llef taran fawT : ac mi

gwneuthur ger bron y bwj-st- a glywais lef telynorien yu
tìl

;
gan ddywedyd w'nh canù ar eu telynau

:

drigolion y ddaear, am idd- \ 3 A hwy a g'anasant megis

I

ynt wneuthur delw i'r hyyyst- ! caniad new^dd ger bron yr

447



orsedd-faingc, a cher bron y
pelwar anifail, a'r henuriaid

:

ac ni allodd neb ddysgu y
gân, ond y pedair mil a'r
saith-ugeinmil, y rhai abryn-
wyd oddi ar y ddaear.
4 Y rhai hyn y\v y rhai ni
halogwyd â gwragedd ; canys
gwyryfon ydynt. Y rhai hyn
yw y rhai sydd yn dilyn yr
Oen pa le bynnag yr elo. Y
rliai hyn a brynwyd oddi
wrth ddynion, yn flaen-
ífrwyth i I)duw ac i'r Oen.
5 Ac yn eu genau ni chaed

twyll : canys difai ydynt ger
bron gorsedd-faingc Duw.
6 Ac rni a welais angel arall

yn ehedeg y'nghanol y
nef, a'r efengyl dragywyddol
ganddo, 1 efengylu i'r rhai
sydd yn trigo ar y ddaear, ac
1 bob cenedl, a llwyth, ac
iaith, a phobl

;

7 Gan ddywedyd â Uef
uchel, Ofnwch Dduw, a
rhoddwch iddo ogoniant

;

oblegid daeth awr ei farn ef

:

ac addolwch yr hwn a wnaeth
y nef, a'r ddaear, a'r môr,
a'r fifynhonnau dyfroedd.
8 Ac angel arall a ddilyn-

odd, gan ddywedyd, Syrth-
iodd, syrthiodd BabilOn, y
ddinas fawr honno ; oblegid
hi a ddîododd yr hoU gen-
hedloedd â g\\in llid ei god-
ineb.
9 A'r trydydd angel a'u
dilynodd hwynt, gan ddy-
wedyd â llef uchel, Osadrtola
neb y b\vj-8tfìl a'i ddelw ef, a
derbyn einôd efyn ei dalcen,
neu yn ei law,
10 Hwnnw hefyd a f o win
digofaint Duw, yr hwTi yn
ddig>mmysg a dywalltwyd

DATGUDDIAD. XrV.
yn phiol ei lid ef ; ac efe a
boenirmewTitân a brwmstas
y'ngolwg yr angelion sanct-
aidd, ac y'ngohvg yr Oen

:

11 A mwg eu poenedigaeth
h\v7 sydd yn myned i fynu
yn oes oesoedd : 'ac nid ydynt
hwy yn cael gorph\vysdra
ddydd na iios, y rhai sydd yn
addoU y bw ysttìl a'i ddelw ef,

ac os yw neb yn derbyn nôd
ei enw ef.

12 Yma y mae amynedd y
saint : jTna y m/.ie y rhai
sydd yn cadw gorchymynion
Duw, a flfydd lesu.
13 Ac mi a glywais lef o'r

nef, yn dywedyd wrtliyf, Ys-
grifena, Gwn eu byd y
meirwyrhai sydd yn marw
yn yr Arglwydd, o hyn allan,

medd yr Yspiyd, fel y gor-
phwj'sont oddi wrth eu llaf-

ur ; a'u gweithredoedd sydd
yn eu canlyn hwynt.
14 Ac mi a edrychais, ac
wele gwmmwl g\vn, ac ar y
cwmmwl iin yn eistedd tebyg
i Fab y dyn, a chanddo ar ei

ben goron o aur, ac yn ei law
grymman Uym.
15 Ac angel arall a ddaeth

allan o'r deml, gan lefain â
Ilef uchel wrth yr hwn oedd
yn eistedd ar y cwmmwl,
Bwrw dy grymman i mewn,
a meda : canys daeth yr am-
ser i ti i fedi ; oblegid add-
fedodd cynhauaf y ddaear.
16 A'r hwn oedd yn eistedd

ar y cwramwl a fwriodd ei

grymman ar y ddaear; a'r

ddaear a fedwyd.
17 Ac angel arall a ddaeth

allan o'r deml sydd yn y nef,

a chanddo yntau hefyd grym-
man llym.
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. 18 Ac angel arall a dilaeth !

. allan oddi wrth yr allor, jr 1

; hwn oeiid a gallu ganddo ar
i

j
y tân ; ac a lefodd â Woedd 1

uchel ar yr hwa oedd a'r
• crj'mman Ìlym ganddo, gan

,

. dd\-wedyd, Bwrw i mewn dy
j

j

grmmàn Uym, a chasgl

,

ganghennau gwinwydden y ;

; ddaear ; oblegid addfedodd
i ei grawn ìiL

i

19 A"r angel a fwriodd ei

gTjmmajj ar y ddaear, ac a
;

gasglodd winwydden y dda«-
: ar, ac a'i bwriodd i gerwyn
j
fawr digofaint Duw.

j
20 A'r gerwyn a sathrwyd

o'r tu allan i'r ddinas ; a
;

gwaed a ddaeth allan o'r

gerwyn, hyd at wynau y
meirch, ar hyd lail a chwe
chant o ystafJau.

PENNOD XV.
1 V sakh anfet cTr saith Wa diwedi,-

«/ 3 Camiad y rhai a orehfysrant »
bwfslfii. 7 Y iaith phîolÿn íiarra'»

tUUe^auít Dmu.

AC mi a welais arwydd
. arall yn y nef, mawr a

ihyfeddo! ;" saith angel a
chanddynt y saith bla diw-
eddaf: oblegid ynddynt hwy
y c>-flasvnw7d llid Ddw.
S 'Ac mi a'welais megis môr
o wydr wedi ei gj-mmysgn â
thàn ; a'r rhai oedd yn cael y
maes ar y bwystfil, acar ei
ddelw ef, ac ár ei uôd ef, ae
ar rifedi ei enw ef, j-n sefyll

ar y môr gwydr, a thelyuâu
Du'w ganddynt
3 A chanu y maent gân
Moses gwasanaethwr Duw, a
chânyr Oen ; gan ddywedyd,
Mawr a rhj'fedd ÿw dy weith-
redoedd, .\rglwydd Dduw

XIV, XV, XVI.
Hoilalluog ; cyfiawn a chywir
yw dy ffyTdd di, Brenhin y
saint
4 Pwy ni'th ofna di, Ar-
glwydd, ac ni ogonedda dy
enw? oblegid t'jdi yn unig
ìi-yt sanctaidd: oblegid yr
holl genhedloedd a ddeuant
ac a addolant ger dy fron di;
oblegid dy faniau dÌ a eglur-

5 Ac ar ol hyn mi a edrych-
ais, ac wcle; yr yd<jedd teml
par<ell y dystiolaeth yn y nef
yn agored

:

6 A daeth y saith angel, y
rhai yr oedd'y saith bla gan-
ddyiit, allan o'r deml, wedi
eu gwlsgo mewn llian pur a
disglaer, a gwregysu eu dwy-
fronnau â gwTegysau aur.
7 Ac un or ;>eùwar anifaiJ a
roddodd i'r saith angel saith
phìol aur, yn Ilawn o ddigof-
aint Duw," yr hwn sydd yn
byw yn oes óesoedd.
8 A Ilanwyd y deml o fwg

oddi wTth ogoniant Duw, ac
oldl WTth ei nerth ef : ac ni
allai neb fyned i mewn i'r

deml, nes darfod cvflawui
saith bla y saith augeL

PEXXOD XVL
1 Yr Míe/n y« tyw^tlt aUan eu
fl.ioleidiau dieofaimt. 2 Y plàtut
yn camlyn ar 'hy». 15 Críst ym
dyfodfelUadr. Gtcým em lyd y riai

\C m\ a glywais lef uchel
Xi- allan or deml, ya dy-
wedyd wrth y saith angel,
Ewch ymaith, a th\-welltwch
phîolau digofaint I)uw ar y
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ddaear ; a bu coniwyd dr\vg nef, o herwydd eu poenau, ac
a blin ar y dynion oedd a o hemydd eu comwydydd;
nôd y bwystfil arnynt, a'r ; ac nid edifarhasant oddi vnrth
rhai a addolasent ei ddelw ef. i eu gweithredoedcL
3 A'r ail angel a dywaJltodd 12 A'r chweclied angel a

ei phîol ar y môr ; ac efe a
î
dywalltodd ei phîol ar yr

aeth fel gwaed dyn marw : a afon fawr Euphrates ; a
phob enaid byw a fu farw yn sychodd ei dwfr hi, fel y
ymôr. parottôidflforddbrenhinoedd
4 A'r trydj-dd angel a dy- y dwjTain.
walltodd ei phiol ar yr afoh-

|

" 13 Ac mi a welais dri yspryd
ydd ac ar y ffynhonnau dyfr-

i

aflan tebyg i lyfTaint ÿhdíifod
oedd ; a hwý a aethant yn i allan o safn y ddraig, ac allan
waed.

I

o safn y bwystfil, ac allan o
enau y gau-îirophwyd.

^ •
'"• ysprydion cyth-dyfroedd yn dywedyd, Cy;

iawn, O Arglwydd, ydwyt ti,

yr hwn wyt, a'r hwn oeddit,
a'r hwn a fyddi; oblegid
bamu o honot y pethau hyn.

fi Oblegid gwaed saint a
phrophwydi a dywalltasant
hwy, a gwaed a roddaist idd-

ynt i'w yfed ; canys y maent
yn ei haeddu.
7 Ac mi a glywais un arall

allan o'r allor yn dvwedvd,
lë, Arglwydd Ddu Hôll-
alUiog, cywir a chyfiawn yxo

áj famaii di.

8 A'r pedwerydd angel a
dywalltodd ei phîol ar yr
haul ; a gallu a roed iddo i

boethi dynion â thân.

reuliaid, yn gwneuthur
gwyrthiau, ydynt, y rhai
sydd yn myned allan at
fienhinoedd y ddaear, a'r

holl fyd, i'w casglu hwy i

ryfel y dydd hwnnw, dydd
roawr Duw Hollalluog.
15 We!e, )T wyf fi yn dyfod

fel lleidr. Gwn ei fyd yr
hwn sydd yn gwyho, ac ÿn
cadw ei ddillad, fel na rodio
yn noeth, ac iddynt weled ei

anharddwch ef.

16 Ac efe a'u casglodd
hwynt ynghyd i le a elwir yn
Hebraeg, Armagèdon.
17 A'r seithfed angel a dy-
alltodd ei phîol i'r awyr "

9 Aphoethwyd y dynion â ; daeth llef uchelallan odeml
gwres mawr ; a hwy a gal>l- ! y nef, oddi wrth yr orsedd-

asant enw Duw, yr hwn sydd i faingc, yn dywedyd, Darfu.
ag awdurdod ganddo ar y I 18 Ac yr oedd lleisiau, a
pläau hyn : ac nid edifarhas-

)

tharanau, a mellt ; ac yr
ant, i roi gogoniant iddo eL

|
oedd daear-gryn mawr, y

10 A'r pummed angel a fath ni bu er pau yw dynion
dywalltodd ei phîol ar or- ! ar y ddaear, cymmaint dae-
sedd-faingc y bwystfll; a'i 1 ar-gryn, «cmor fawT.

deymas ef a aeth yn dy\vyll :
j

19 A gwnaethpwyd y ddinas
a hwy a gnoisact eu tafotlau

,
fawr yn dair rhan, a dinas-

gan ofid, oedd y ceuhedloedd a syrth-

n Ac a gnbla-gant Dduw y | iasant : a Babilon fawr a
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lUlaeth löewn côf ger bron I 5 Ac ar ei thalcen yr oedd
Duw, i roddi iddi gwppan

i
enw wedi ei ysgrifenu, DIR-

;
gwin digofaint ei lid ef.

^ ^^ -^r^^^ .^ . ^ , ^ ^> »,

20 A phob ynys a, ffodd yra-

aith, ac ni chafwyd y myn-
yddoedd.
2i A chenllysg mawr,

talentau, a sjTthiasant
nef ar ddynion ; a dynic

,
gablasant Dduw am b)a

GELWCH, BABILON
FAWR. MAM PUTTEIÎÍ-
lAlD Á FFIEIDD-DRA
Y DDAEAR.
6 Ac mi a welais y WTaig }ti

feddw gan waed y saint, a
chan waed merthyron lesu

:

a phan ei gwelais.

cenllysg ; oblegid mawr iawn ryfeddais â rhyfeddod mawr.
ì ydoedd eu pla hwynt. 7 A'r angel a ddywedodd
!

wrthyf, Paham y rhyfedd-
!

PENNOD XVII. aist ? myfl a ddywedaf i ti
3,4 G,„ra,^' Ked, ei gtcuso d piiorphor ddirgelwch y wraig a'r bwvst-

! r.„^:fÄÍ/t3:^"./^^5;;
l

AI «y'd >^, ^^ dwyn hi, yr

hm y,o Bahiior, fawr, mam poò
j

hwn sydd aT saith ben gan-
J^dd-dra. 9 Dehení;liad y smthben,

j
ddo, a'r deg COm.

I

V2 ar dee com. li GoruchaJiaetA 8 Y bWYStflJ a Welaist, a fu,

I

yrOcn. Id Cmped.^aeth y but.a,n. ^^ nid'yw: a bydd Ìddo
ADAETH un o"r saith ' ddyfod i fynu o'r pydew heb

angel oedd a'r saith i \vaelod. a myned i ddi=:trvw

:

1

phîol ganddynt, ac a ymddi- a rhyfeddu a wna y rhai

;

ddanodd â mi gan d<ìywedyd sydd yn trigo ar y ddaear, y
I

wrthyf, Tyred, mi addangôs- rhai ni ysgrifenwyd eu hen-
af i ti famedigaeth y butt

i
fawr sydd yn eistedd ar

i
ddyfroedd lawer

;

I
3 Gyd â'r hon y putteiniodd

( brenhinoedd y ddaear, aj y
meddwyd y "rhai sydd yh

wau yn llyfr y bywyd er seil-

iad y byd, pan welont y
bwj'stfll, yr hwn a fu, ac nid
yw, er ei fod.

9 Dyma y meddwl sydd a
doethineb ganddo. Y saith

j ar y ddaear gan win ei ben, saith fynydd ydynt, lle

i phutteindra hi.

j

3 Ac efe a'm dygodd i i'r

diffaethwch yn yr yspryd : ac
mi a welais wraig yn éiitedd

I

ar fwystfil o liw ysgarlad, yn
I Uawri o enwau " cabledd, a
saith ben iddo, a deg com.

i

4 A'r wraig oedd wtdi ei
j

dilladu â phorphor ac ysgar-
|

lad, ac wedi ei gwychu âg
j

yr wythfed, 'ac o'r" saith ^

aur, ac â main gwerthfa\vr, a
[
inae, ac i ddistryw y mae yn

pherlau, a chanddi gwppan
j

myned.
aur yn ei llaw, yn llawn o i 12 A'r deg corn a welaist,
ffieidd-dra ac aflendid ei deg brenhin ydynt, y rhai ni
phutteindra.

| dderbynia-sant frenhiniaet.h

mae y wTaig yn eistedd ar-

nynt.
10 Ac y mae saith frenhin:
pump a gwympasant, ac un
sydd, a'r )laU ni ddaeth etto

;

a phan ddêl, rhaid iddo aroa
ychydig.
11 A'r bwystfil, jr hwu
oedd, ac nid ydyw, yntau y\\
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etto; eithr awdurdod fel

|

breuhinoedd, un awr, y I

maent yn ei dderbyn gyd â'r
\

bwystfii i

13 Yr un meddwl sydd i'r
|

rhai hyn, a hwÿ a roddant
eu nerth a'u hawdurdod i"r

bwystfll.

14 T rhai hyn a ryfelant â'r

Oen, a'r Oen a'u gorchfyga
hwynt : oblegid Arglwydd
arglwyddi ydyw, a Brenhin

ì brenhinoedd ; a'r rhai sydd
gyd âg ef, «ÿct'i alwedig, ac
etholedig, a íîyddlawn.
15 Ac efe a ddywedodd

wrthyf, Y dyfroedd a welaist,
Ue mae y buttain yn eistedd,
pohloedd a thorfeydd ydynt,
a chenhedloedd ac ieithoëdd.
16 A'r deg com a welaLst ar
y bwystíil, y rhai hyn a gas-
ânt y buttam, ac a'i gwnant
hi yn unig ac yn noeth, a'i

chnawd hi a fw^tt.lnt hwy,
ac a'i hosgant hi â thân.
17 Canys Duw a roddodd
yn eu calonnau hw^nt
wneuthur ei ewyllys ef, a,

gwneuthur yr un ew^llys, a
rhoddi eu teymas i'r bwyst-
fil, hyd oni cbyflawner geir-
iau Duw.
18 A'r WTaig a welaist, yw y
ddinas fawr, sydd yn teym-
asu ar frenhinoedd y ddaear.

PENNOD XVIII.
2 Cwymp Babilon: 4 go'-chymr/n pobl
Dduio i gilìo aUan o hont • 9 bren-
hinoedd y ddaear, 1 1 ffÿd (T r mar

. XVII, XVIII.

dyfo^l i waered o'r nef, !_
awdurdod mawr ganddo ; a'r
ddaear a oleuwyd gan ei

ogoniant ef.

2 Ac efe a lefodd yu groch
â llef uchel, gan ddywedyd,
Syrthiodd, syrthiodd Babilon
fawr honno, acaeth yndrigfa
cytlireuliaid, ac yn gadwr-
iaeth pob yspryd a'flan, ac yn
gadwriaeth pob aderyn aflan
ac atgas.

3 Oblegid yr holl genhedl-
oedd a yfasant o win digof-
aint ei godineb hi, a brenhin-
oedd y ddaear a butteiniasant
gj'd â hi, a marchnattàwyr y
ddaear a g>foethogwyd gan
amlder ei moethau hi.

4 Ac mi a glywais lef arall

o'r nef yn dywedyd, Deuwch
allan o honi hi, fy mhobl i,

íel na byddoch gyd-gyfran-
nogion o'i phechodau hi, ac
nadderbynioch o'iphlaauhi.
5 Oblegid ei phechodau hi
a gyrhaeddasant hyd y nef,
a Duw a gofiodd ei hanwir-
eddau hi.

6 Telwch iddi fel y talodd
hithau i chwi, a dyblwch iddi

y dau cymmaint yn ol ei

iandiinfr, a^r ìlongtoyr, ]

ganddynt drosli. 20 Y
ìíawenychu I aehos ham Duii

A C ar ol y pethau hyn mi a
LX welais angel arall yn

iddi yn ddau-ddyblyg.
7 Cymmaint ag yr ymogon-
eddodd hi, ac y bu meìvn
moethau, y cymmaint arall

rhoddwch iddi o ofid agalar:
oblegid ymae lii yn dywedyd
yn ei chalon, Yr wyf yn
eistedd yn frenhines, a
g\veddw nid ydwyf, a galar
nis gwelaf ddim.
8 Am hynny yn un dydd y
daw ei phläau hi, «e/ marw-
olaeth, a galar, a newyn ; a
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hi a Iwyr-losgir â than : ob- oddi wrthi, gan ofn ei gofid
: legid cryf yw yr Arglwydd

;
hi, gan wylo a galaru,

Dduw, r hwn sydd yn ei
]

16 A dywedyd. Gwae, gwae,
barnu hí. y ddinas fawr honno, yr hou
9 Ac wylo am dani, a galani oedd wedi ei gwisgo â Uíau

drosti. a wna brenhinoedd y main, a phorphor, ac ysgar-

I

ddaear, y rhai a butteinias-
! ant ac a fuant fyw yn foethus
: gyd à hi, pan elont fwg ei

^

llosgiad hi,

;
10 Gan sefyll o hirbell, gau

; ofn ei gofid hi, a dywedyd,
;

Gwae, gwae, y ddLuas fawr

lad, ac wedi ei gwychu âg
aur, a meini gwerthfawr, a
pherlau

!

17 Oblegid mewn un awr
yr anrheithiw^d cynimaint
cyfoeth. A phob Uong-lyw-

- ydd, a phob cwmpeini mewn
honno, Babilon, y ddinas llongau, a Uongwyr, a chyn-
gadarn! oblegid mewn un

j
nifer ag y sydJ a'u gwaith

awr y daeth dy fam di, ar y môr, a safasant o hir-

11 A marchnattâwyr y '

bell,

ddaeär a wylant ac a alarant 18 Ac a lefasant, pan wel-
drosti ; oblegid nid oes neb

;
saat fwg ei llosgiad hi, gan

mwyach yn prynu eu mar- ! ddywedyd, Pa ddinas debyg
.siandîaethhwynt:

\
i'r'ddina-i fawr honno !

12 Marsiandiaeth o aur, ac 19 A hwy a fwriasant Iwch
arian, a meini gwerthfawr, ar eu penuau, ac a lefasant,

i pherlau, a Ilian main,
, phorphor, a sidan, ac ysgar-
;
lad, a phob coed thynon, a

gan wylo a galaru, a dywed-
yd, Gwae, gwae, y ddinas

honno, yn yr hon y
; phob liestr o ifori, a phob cyfoethogodd yr holl
Ìlestr o goed gwerthfawr oedd ganddynt longau ar y
iawn, ac o bres, ac o haiarn,
ac o faen marmor,
13 A sinamop., a phêr-arogl-

au, ac ennaint, a thus, a
gwm, ac olew, a pheilliaid, a
gwenith, ac ysgrubliaid, a

' defaid, a meirch, a cherhyd-
1 au, a chaeth-weisioa, ac en-
I eidiau dynion.

j
14 A'r aeron a chwennych-

I
odd dy enaid a aethant ym-
aith OíJdi wrthyt, a phob
peth danteithioi a gwych a

; aethant ytnaith oddi wrthyt

;

ac ni chêi hwynt ddim mwy-
ach.

môr, trwy ei chost Ii

legid mewn un awr yr an-
rheithiwyd ki.

•20 Llawenhâ o'i phlegid hi,

y nef, a chwi, apostolion
sanctaidd a phrophwydi ; ob-
legid dialodd Duw arni chros-

och chwL
21 Ac angel cadarn a god-
odd faen megis niaen mehn
mawr, aca'i bwTÌodd i"r môr,
gan ddywedyd, Fel hyn gyd
â rhuthr y teflir Babilon, y
ddinas fawT, ac ni cheir hi

mwyach.
"~

llais telynorion, '

15 MarchnattâwyT y pethau cherdciorion, a phibyddion,
hyn, V rhai a gyfoelhogwyd

, acudganwyr, uichlywirynot,
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ba greffl bynnag y ho, m
cheir ynotmwyach ; a thrwst

Moliennwch <

hoU wewion ef, a
I>uw ni, ei i

rhai jdych
|

maen melin ni chlywir ynot yn ei ofni e£, bycháin a

6 Ac mi a ^ljrwais megis
welir ynot mw^ach ; a llais ' Jleftyrfa fawr, ac megis llef

!

prîodas-fab a phrîodas-ferch " " . . - . ,.
,

ni ehlywir ynot mwyach :
\

oblegifi dy farchnattàwyr di
|

oedd wr mawr y ddaear;
obl^id trwy dy swyn-gyfar-
edd di y iwyllwyd yr holl
genhedloedd.

d>'froedd lawer, ac megis lleí i

taranaa ciyfion, yn dywedyd^
;

Aleluia ; oblegici' tej'masotld
,

yr Arglwydd Dduw Hollallu-
;

og.

7 liíaTCnychwn, a goríW-
eddwn, a rbofldwn ogoniant

2-J Ac }iiddi y caed gwaed iddo ef : oblegid daeth prîotl-

prophwydi a säint, a phawb
»'r a laddwyd ar y ddaear.

PENNOD XIX.

as yr Oen, a'i wraig ef a'i

parottôdd ei hmi.
8 A chaniattâwyd iddi gael

eí gwisgo â llîau main gl^ a
famuyUcttain/atcrU HÍai e^caeá tlisglaCT : canys y llian main
ei taint. 7 Pfierfa» v' Ot»- 10 Yr ydyw cyfiawnder y saint
«n?rf hthfymMriaddoii. 17 Gcdta

,
9 Ac efe a ddywedodd WTth-

jrr tfKdia,ä i'r iladdf.fou',.
, yf Yagrifena, Bendigedig yw

AC ar o> y petbau liyn mi a y rhai a elwir i swpper neith-
glywais megis Hef nchei ior yr Oen. Ac efe a ddy-

* ' wedodd wrthyf, Gwir eiriaii

Diiw yw y riiai liyn.

10 Ac mi a syrthiais wrtb ei

draed ef, i'w' addoli ef. Ac
efe a ddywedodd wrthyf,

ìc-nelydi hyn: cyd-

dywedy<l, Aiehiia ; îachawd-
wnaeth, a gogoniant, ac an-
rhydedd, a galln, i'r Ar-
glwydd ein Dnw ni

:

3 Oblegid cywir a chyflawn
î/n' ei farnau ef : oblegid efe was ydwyf i ti, ac i'th frodyr
a famocid y bnttain fawr, y rhài sydd gandd^mt dygt-

phutteiridra, ac a ddîalodd cany.s tystiolaeth lesa ydyw
' " '

" ' ysprj'dy brophwydoliaeth.
11 Ac mi a welaisy nrf yn

agored, ac wele farch gwýn ;

a'r hwn oedd yn eistedd amo
a elwid Ffydd'lawn a Chywir,
ac mewn cyliawnder y mae
efe yn bamu ac yn rhyfela.

aed ei weision ar ei llaw hi.

3 Ac eilwaith y dj-wedasant,
Aleluia. A'i mwg hi a god-
odd yn oes oesoedd.
4 A B>Ttbiodd y pedwar

i

henuriad ar hugain a'r ped- i

ar anifail i lawr, ac a addol-
asant Dduw, yr hwn oedd yn

|
12 A'i lygaid oedd feî filam

eistedd ar yr orsedd-faingc ;
i d&n, ac "ar ei ben yr oedd

.5 A llef a ddaeth allan o'r
j

yr hwn ni jddai neb ond
orsedd-faingc, yn dywedyd, I efe ei hnn

:



13 Ac yr
â gwisg wedi ei throchimewn
gwaeil: a gelwir ei enw ef,

Gair Duw.
14 A'r Iluoedd oedd yn y

nef a'i caniynasant ef ar
feirch gwnion, wedi eu

I

gwisgo â lllan inain, gwj-n, a
i giân.

15 Ac allan o'i enau ef yr
oedd ýn dyfod gleddyf ll^-m,

i daro" y cenhedloedd âg ef

:

ac efe a'u bugeilia hwynt â
gwîalen haiarn : ac efe sydd
yn sathru cerwyn win digof-

aint a llid Duw'HoUalluog.
16 Ac y mae ganddo ar ei

wisg, ac ar ei forddwyd, enw
wedi ei ysgrifenu, BREN-
HIX BRENHINOEDD,
AC AROLWYDD A R-
GLWYDDI.
17 Ac mi a welais angel jti

sefyll yu yr haul ; ac efe a
lefòdd â Ùef uchel, gan ddy-
wedydwrth yr holl adar oedd
yn ehedeg trwy ganol y nef,
Deuwch ac yragesglwch
ynghyd i swpper y Duw
mawr

DATGUDDIAD, XIX, XX.
wedi ei wisgo ! ger ei fron ef, trwy y rhai y

twyllodd efe y rhai a dder-
byniaseut nôd" y bwystfll, a'r

rhai a addolas'ent ei ddelw
ef. Yn fyw y bwriwyd hwy
ill A&w i'r llyn tân yn Ilosgi â
brwmstan.
21 A'r Ileill a laddwyd â
chleddyf yr hwn oedd yn
eistedd ar y march, jt hwn
oedd yn dyfod allan o'i enau
ef: ar hoil adar a gawsant
eu gwala o'u cig hwjnt.

PENNOD XX.
2 Rfiwÿmo Saìan dros fil o flynydd-
cedd. 5 Yr ad^yfodiad ctrntaf: 6
mai ^it'ün eu hyd y rhaì sydd iddynt

'rhydd drachefn. Ooít a Ìlagos. 10

Bwrw diafolt'rpioUodân a b'rwms-

tan. 12 Yt adgyfodiad diteeddaf

cyffredinol.

AC mi a welais angel yn
x\. disgyn o'r nef, a chan-
ddo agoriad y pydew diwaei-
od, a chadwyii fawT yn ei

law.

2 Ac efe a ddalioddy ddraig,
yr hen sarph, yr 'hon yw
Diafol a Satan, ac a'i rhwym-

Fel y bwj'ttaoch gig odd ef dros fil o flynydd-
brenhinoedd, • chig

]„ pen-
capteniaid, a chig y cedym,
a chig meirch, a'r rhai sydd
yn eistedd arnynt, a chig
holl ryddion a chaethion, a
bychain a mawrion.
19 Ac mi a welais y bwj-stfil,

a brenhiuoedd y ddaear, a'u
Iluoedd, wedi ymgynnull
ynghyd i wneuthur rhfel yn
erbyn jrr hwn oedd yn e'i:

tedd ar y march,
ei lu ef.

20 A daliwyd y bwystfil,

oedd^
8 Ac a'i b^\Tiodd ef i'rpydew
diwaelod, ac a gauodd arno,
ac a seliodd arno ef, fel na
thwj'IIai efe y cenhedloedd
mwýach, nes cyflawni y mil
o flj'nyddoedd: ac ar ol

hynny rhaid yw ei ollwng ef

yn rhydd dros ychydig am-
ser.

4 Ac mi a welais orsedd-
yn erbj-n

|

feingciau, a hw7 a eisteddas-

ant amynt, a bam a roed
iddj'nt hw7 : ac mi a welais

chyd âg ef ý gau-brophwjd, 1 eneidiau y rhai a dorrwyd eu
yr hwn a wnaeth wyrthiau ! pennau am dj'stiolaeth lesu.
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air Duw, a'r rhai ni oedd yn eistedd ami, oddi

j
wrtli wyneb yr hw7i y ffodd y
ddaear a'r nèf ; a lle' ui chaf-

!
wyd iddynt.

j

12 Ac mi a welais y meirw,
fychain a mawrion, yn sefyll

ger bron Duw ; a'r llyfrau a
agorwyd : a llyfr arall a agor-
wyd, yr hwn yw Uyfr y

I

bywj'd: a barnwyd y meirw
w'rth y pethau oedd wedi eu
hysgrifenu yn y llyfrau, yn ol

eu gweithredoedd.
13 A rhoddodd y môr i fynu

y meirw oedd ynddo; a
marwolaeth ac ufifern a rodd-
asant i fynu y meirw oedd
ynddynt hw^thau : a hwy a
farnwyd i)ob un yn ol eu
gweithredoedd.
14 A marwolaeth ac uflfem

a fwTiwyd i'r Uyn o dâa.
Hon yw yr ail farwolaeth.
15 A phwy bynnag ni chaf-
wyd wedi ei ysgrifenu yn
Uyfr y hywyd, bwriwyd ef i'r

Uyn o dân.

PENNOD XXT.
1 SefneiL-ydd, a dnear newydd,
Jerusalem nffb\ a'i cht(/Iatt- '

ac a

addolasent y bwystfil,

ddiîlw ef, ac ni dderbynias-
' eui. ei nôd ef areu talcennau,
neu ar eu dwylaw ; a. hw7 a

I
fUF.nt fyw ac a deymasasant
gyd â Christ fil o flynydd-
oedd.
5 Eithr y lieiU o'r meirw ni

.
fnant fyw dracliefn, nes cyf-

lawni y mil l)lynyddoedd.
Dyma yr adgyfodiâd cynt-
af.

" ìdig a

„ , /drt a
i ya yr adgyfodiad cyntaf: y
I

rhai hyn nid oes i'r ail fanv-

]

olaeth awdurdod amynt,
eithr hwy a fyddant offeir-

iaid i Dduw ac i Grist, ac a
deyraasant gyd âg ef ül o
flynyddoedd.
7 A phan gyflawner y mil
blynyddoedd. goIIyngir'Salan
allan o'i garchar

;

8 Ac efe a â allan i dwyllo
y cenhedloedd sydd ym
mhedair congl y ddaear, (jog
a Mago^, i'w casglu hwy
j'nghyd i ryfel ; rhif y rhai
sydd fel tywod y môr.
9 A hw a aethant i fynu ar

led y ddaear, ac a amgylch-
asant wersyll y saint, a'r

ddinas anwyl: a thân a
ddaeth oddi WTth Dduw i

waered o'r nef, ac a'u hysodd
hwynt.

_ ; tcrth

haul: eoeoninntDuw yw ei ^oleuHÌ

24 Brenhinaedd y ddaear yn dteyn

AC mi a welais nef ne»7dd,
. a daear newydd : canys

y nef gyntaf a'r ddaear gynt-
af a aéth heibic ; a'r môr

lo' A diafol, yr hwn oedd yn ! nid oedd mwyach.
eu twyllo hwynt, a fwriwyd
i'r llyn o dân a brwmstan, "lle

ff mae y bwystfll a'r gau-
brophwyd; a hwy a boenir
ddydd a lios, yn oes oes-

oedd.
U Ac mi a welais orsedd-

fîiingc wèn fawr, a'r hwn

2 A myfl loan a welais y
ddinas sanctaidd, Jerusalem
newydd, yn dyfod oddi wrth
Dduw 1 waered o'r nef, wedi
ei pharottûl fel prìotlas-ferch

wedi ei thrwsio i'w gwr.
3 Ac mi a glywais lef uchel

allan o'r nef, yn dywedyd.
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ti y briodas-ferch, gwraig yr
Oen.
10 Ac efe a'ra dug i ymaith
yn yr yspryd i fynydd mawr

Wele, y mae pabell Duw gyd
ä dynion, ac efe a drig gyd â
hwynt, a hwy a fyddant boiil

iddo ef, a Duw ei hun a fydd
j

gyd ä hwynt, ac a /ydd yn I ac uchel, ac a ddangosodd
l)duw iddynt. 1 mi y ddinas fawr. Jerusalem
4 Ac fe sych Duw ymaith sanctaidd, yn di.'<gyn allan

[
bob deigr oddi wTth eu llyg- o'r nef oddi wrth Dduw,

I aid hwynt ; a marwolaeth ni 11 A gogoniant Duw gan-
bydd mwyach, na thristwch,

na Uefain, na phoen ni bydd
mw^ach: oblegid y pethau
cyntaf a aeth heibio.

5 A dywedodd yr hwn oedd
yn eistedd ar yr orsedd-
faingc, Wele, yr wyf yn

goleu hi oedd dehyg
i faen o'r gwerthfawToccaf,
raegis maen jaspis, yn loyw
fel grisial

;

1*2 Ac iddi fur mawr ac
uchel, ac iddi ddeuddeg
porth, ac wrth y pyrth ddeu-

thur pob peth yu ddeg angel, ac enwau wedi
newydd. Ac efe a ddywed- eu hysgrifenu amynt, y rhai
odd WTthyf, Tsgrifena : canys
y mae y geiriau hyn yn

|

gywir ac "yn ffyddlawn.
[

6 Ac efe'a ddywedodd WTth-
yf, Daifu. Myfl yw Alpha ac
Omega, y dechreu a'r diwedd.
I'r hwn sydd sychedig y
rhoddaf o ffynnon y bywyd

,

yn rhad. i

I

7 Yr hwTi sydd )T1 gorch-

{

fygu, a etifedda bob peth : ac
i
mi afyddafi'idoef yn Dduw,
ac yntau a fydd i minnau yn
fab.

_ Ond i'r rhai ofnog, a.*r

digred, a'r íBaidd, a'r llof-

ruddion, a'r putteinw^r, a'r

swyn-gyfareddw^r, a'r eilun-
addolwyr, a'r holl gelwydd-
wyr, y bydd eu rhan yn y
llyn sydd yn Ilosgi â thân a gorsen, yn ddeuddeng mil o
brwmstan: ^ThwnywjTail ystadau. A'i hd, a'i lled,

farwolaeth. i a'i huchder, sydd yn ogym-
9 A daeth attaf un o'r saith ' raaint.

yw entcau deuddeg ílwyth
plant IsraeL
13 du y dwyrain, tri

phorth ; o du y gogledd, tri

phorth ; o du y dehau, tri

phorth ; o du 'y gorllewin,
tri phorth.
14 Ac yr oedd mur y ddinas
a deuddeg sylíaen îddo, ac
ynddynt enwau deuddeg
apostol yr Oen.
15 A'r hwn oedd yn ym-
ddiddan â mi, oedd a chor-
sen aur ganddo, i fesuro y
ddinas, a'i phyrth hi, a'i

mur.
16 A'r ddinas sydd wedi ei

gosod yn bedeiro'ngl, a'i hd
;

sydd gymmaint a'i lled. Ac
|

' a fesuroild y àdinas â'r i

iPTi vn AíÌP'fnìAprìtr Tnil n

' angel yr oedd y' saith phîol

i

ganddynt yn Uawn o"r saith

I
bla diweddaf, ac a ymddi-

I ddanodd â mi, gan d'dywed-

I
yd, Tyred, mi a ddangosaf i

17 Ac efe a fesuroíld ei mur
j

hi vn gant a phedwar cufydd
a deugain, wrth fesur dyn,

j

hynny yw, eiddo yr angel. i

18 Ac adeilad ei mur hi



I
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oedd o faen jaspis ; a'r ddinas
oedd aur pur, yn debyg i

wydr gloyw.
19 A seiliau mur y ddinas

!
oedd wedi eu harddu â phob
rhyw faen gwerthfawr. Y
sail cyntaf oedd faen jaspis;
yr ail, saphir: y trydydd,
chalcedon

; y pedwerydd,

20 Y pummed, sardonyx ; y
chweched, sardius; y seith-

fed, chrj'soUthus ; yr wyth- 1

fed, beryl ; y nawfed, topa-
1

I
ziou

; y degfed, chrysopra-
|

SU3
;
yr unfed ar ddeg, hya- i

cinthus ; y deuddegfed ame- '

thystus.
21 A'r deuddeg porth, deu-
ddeg perl oeddynt; a phob

I un o'r pyrth oedd o un perl :
'

1 a heol y ddinas oedd aur pur,

i

fel gwydr gloyw.
22 A theml ni welaîs ynddi:

I canys yr Arglwydd Dduw
I

Hollalhíog, a'r Oen, yw ei

theml hi.

23 A'r ddinas nid rhaid iddi
!

wrth yr haul, na'r lleuad, i

oleuo ynddi : canys gogon-
iant Duw a'i goleuodd hi, a'i

goleuni hi ydyw jt Oen.
j

34 A chenhedloedd y rhai

I

cadwedig a rodiant yn ei

j

goleiini hi : ac y mae bren-
!

hinoedd y ddaear yn dwyn !

eu gogoniant a'u hanrhyd-
I

edd iddi hi.
\

25 A'i phyrth hi ni cheuir
ddim y dydd: canys ni bydd ,

nos yno.
26 A hwy a ddygant ogon-

iant ac anrhydedd y cen-
hedloedd iddi hi.

|

27 Ac nid â i mewn iddi
j

ddim aflan, nac yn gwneuth-
ur ffìeidd-dra, na chelwydd : I

>, XXI, XXII.
ond y rhai sydd wedi eu
hysgrifenu yn llyfr bywyd yr
Oen.

PENNOD XXII.
1 ^fon d>.fr y bÿieÿd. 2 Pren .v

h*fwyd. 5 DtíH' fydd o'euni i'w
ddinas ei hun. 9 Yr anitel hthfyn.
nu ei ttddnli. 18 A'i ellir rhoddi
dim at air Duw, na thynnu dim
oddi n-rtho.

AC efe a ddangosodd i mi
. afon bur o dd^vfr y byw-

yd, disglaer fel grisial, yn
dyfod allan o orsedd faingc
Duw a'r Oen.
2 Y'nghanol ei heol hi, ac o
ddau tu yr afon, yr oedd pren
y bywyd, yn d^^yn deuddeg
rhi/w tfrwyth, bob mis yn
rhoddi ei ffrwyth : a dail y
pren oedd i iachâu y cenhedl-
oedd;
3 A phob melldith ni bydd
mwj-ach: ond gorsedd-faingc
Duw a'r Oen a fydd ynddi
hi ; a'i weision ef a'i gwasan-
aethant e/,

4 A hwy a gânt weled ei

wyneb ef ; a'i enw ef a fydd
yn eu talcennau hwynt.
5 Ac ni bydd nos yno : ac
nid rhaid iddyut wrth gan-
\^-ylI, na goleuni haul; ob-
legid y mae jt Arglwydd
Dduw yn goleuo iddynt: a
hwy a deyrnasant yn oes
oesoedd.
6 Ac efe a ddywedodd wrth-

yf fl, Y geiriau hyn Bydd
ffyddlawn a chywir: ac Ar-
glwydd Dduw "y prophwydi
sanctaidd a ddanfonodd ei

angel i ddangos i'w wasan-
aethwyr y pethau sydd raid

fod ar frys.

7 Wele, yr wyf yn dyfod ar

frys: g^výn ei fyd'yr hwn



sydd yn cadw geiriaii pro-
phv¥ydoliaeth y llyfr hwn.
8 A nayfl loan a welais y
pethau hyn, ac a'w clywais.

A phan ddarfu i mí glywed a
gweled, mi a syrthiais i lawT

,
i addoli ger bron traed jt

î angel oedd yn dangos i mi y
\

pethauhyn.

j

cyd-was ydwyf
frodyr y prôphwydi, ac i'r

I

rhai sydd yn cadw geiriau y
I llyfr hwn. Addola Dduw.

I

10 Ac efe a ddywedodd
j
WTthyf fi, Na selia eiriau pro-

I phwydoliaeth y llyfr hwn

:

I

oblegid y mae jt amser yn
agos.
H Yr hwn sydd anghyf-

I

iawn, bydded anghyüan
I etto ; a'r hwn sydd frwnt,
' bydded frwnt etto ; a'r h\ra
I sydd gyfiawu, Ijydded gyf-

ÌAwn etto ; a'r hwn sydd
.sanctaidd, bydded sanctaidd
etto.

12 Ac wele, yr wyf yn dyfod
ar frys ; a'm gwobr sydd gyd
â mi, i roddi i bob un fel y
bvddo ei waith ef.

Ì3 Myfi yw Alpha ac 0-
mega, y dechreu a'r diwedd,
y cyntâf a"r diweddaf.
14 Gwn eu byd y rhai sydd
yn gwieuthur eu orchymyn-
ion ef, fel y byddo iddynt
fraint ym mhren y bywyd,
ac y gallont fj-ned i mewn
trwy y pyrth i'r ddinas.
15 Oddi allan y nuie y cwn,

a'r swyn-gyfareddwyr, a'r
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putteinwyr, a'r llofruddion,
a'r eilun-addolwyr, a phob
un a'r sydd yii caru ac yn
gwneuthur celwydd.
16 Myfi lesu a ddanfonais

fy angel i dystiolaetliu i chwi
y pethau hyn yn yr eghvysi.
Myfi yw Gwreiddyn a Hil-
iogaeth Dafydd, a'r Seren
fore eghir.

17 Ac y mae yr Yspryd a'r

brìodas-'ferch yn dywedyd,
Tyred. A'r hwn sydd yn
clywed, dyweded, TjTed.
A'r hwn sydd a syched amo,
deued. A'r hwn sydd yn
ewyllysio, cymmered ddwfr
y bj-wyd yn rhad.
18 Canys yr wyf fi yn tyst-

iolaethu i l)ob un sydd yn
clywed geiriau prophwydol-
iaeth y llyfr hwn, <Js rhydd
neb ddim at y pethau hyn,
Duw a rj'dd atto ef y pläau
sydd wedi eu hysgrifenu yu
y llyfr hwn :

19 Ac o thyn neb ymaith
ddim oddi wrth eiriau llyfr y
brophwydoliaeth hon, Duwa
dj'n ymaith ei ran ef allan o
lyfr y bywyd, ac allan o'r

ddinas san'ctaidd, ac oddi
wrih y pethau &vdd w edi eu
hysgrifenu )n y ìlj-fr liwn.

20 Yrhwnsydd yn ty&tiol-

aethu y petliau hyn, sydd yn
dywedyd, Yn wir, yr wyfyu
dýfod ar frys. Amen. Yn
wir, tyred, Arglwydd lesu.
21 Gras ein Harglwydd ni

lesu Grist fyddo gj'dâchwi
oU. Amen.

!
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